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  فهرست مطالب
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  شامي در كنار الوهيت

  شاهد
  تر نتيجه بگيريم چطور سريع
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  ي بيدار سازي سه مرحله: حرف آخر
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اي و  هيت حرفايد؟ آيا تمام تالش خود را مي كنيد اما بدست آوردن موفق ار زياد و فشارهاي روحي خسته شدهآيا از ك
 اي برايتان دشوار است؟   كننده اميدرضايت فردي بطور نا

شايد  .درون خودتان است رسيد، شايد مشكل چيزي در هرگز به جايي نميانگار كنيد اما  به سختي كار مياگر
اي  مرزهاي صفر راه اثبات شده. خارج آيند، نه از جهان اند از درون خودتان مي هايي كه شما را عقب نگه داشته محدوديت
ريد و بيش از آنچه هرگز فكرش را بگذ، كه خود شما عاملشان هستيد، ها تا بتوانيد از ميان اين محدوديت دهد را ارائه مي
  . در زندگي به موفقيت دست پيدا كنيدكرده باشيد 

مدار در نااي  چهرهفروش،  ي ميليونر چندين كتاب پر حاال نويسنده ، وبي خانمان بود او زماني. بياموزيد ويتالجو اين را از 
ند؟ چطور چه اتفاقي افتاد كه او توانست اين همه موفقيت ايجاد ك. طرفدار بازاريابي آنالين است  شبكه اينترنت و استاد پر

ي كار سخت بود يا مشيت الهي، يا هر دو؟  پاسخ به اين سواالت ممكن  آيا اين در نتيجه باعث شد آن اتفاقات رخ دهند؟
ي هاوايي كهن را كشف كند و در پي  هواُپونوپونواين اتفاق زماني رخ داد كه او توانست متد . است شما را شگفت زده كند

  . نامحدود دست يابدآن توانست به موفقيتي حقيقتاَ 
با از بين بردن  اين روش. روز شده است، روشي براي كمك به خود است  راي تطبيق با عصر مدرن بههواُپونوپونو كه ب

ي اي را برا هاي جديد و غيرمنتظرهكه مسير شما را مسدود مي كنند، ذهنتان را آزاد مي كند تا بتوانيد راه اي هاي ذهني گره
هم  _تواند شگفتي آفرين باشد وه نه تنها جواب مي دهد، بلكه مياين شي. خواهيد، بيابيد زندگي خود ميرسيدن به آنچه از 

ي مردم  آن را با همهبايد  ويتالجو دهد كه  قيقت اين شيوه آنقدر خوب جواب ميدر ح. اي و هم شخصي لحاظ حرفهبه 
 . كند هر روز حس مي ويتالنند كه دنيا قسمت كند تا آنان نيز بتوانند شادي و رضايتي را تجربه ك

، سالمتي مدرن، به شما نشان مي دهد چطور به ثروت،  استاد بزرگ هواُپونوپونو هاليكاال هيولن،آدكتر با همكاري  ويتال
كنند ذهنتان را از موانع  كنند و به شما كمك مي همراهي مي شما را در اين راه لنو  ويتال. آرامش و شادي دست پيدا كنيد

سيدن به آنچه حقيقتاً از زندگي جود در ضمير ناخودآگاه پاك كنيد تا سرنوشت و آرزوها غالب شوند و شما را در رمو
كنيد منجر به  خواسته پذيرفته شده، افكار، و خاطراتي را كه حتي تصور هم نمي اين شيوه، عقايد به نا. خواهيد ياري كنند مي

   .كند عقب نگه داشتن شما شوند را آزاد مي
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 سپاسگزاري

 بار مارك رايان، دوست ارزشمندي كه اولين. ي تقدير هستند كليدي در نوشتن اين كتاب شايسته  دو شخصيت        
كه  يهمان روانشناس عجيب ؛لنيكاال هيو، و دكتر آيهالبه من معرفي كرد خواهيد خواند اش  كه درباره را روانشناس عجيبي

و  مت هالت. ام است نريسا، محبوبم، حامي اصلي و شريك زندگي. زشمند من قرار گرفته استي دوستان ار اخيراً در زمره
ناشر و  سوزان برنز. كنم مي رم و كاا اي هستند كه با آنها آشنا شده هالعاد افراد فوق ويلي اند سانزدوستان عزيزم در كمپاني 

گروه طراحان من نيز در اين پروژه مرا ياري . واني كرده استخ ي ابتدايي اين نوشته را نمونه دستيار اصلي من است كه نسخه
اولين خوانندگان اين كتاب كه . نريسا اُدنو  بيل هيبلر، پت اُبرايان، كريگ پرين، سيندي كشمن، جيليا كلمن ويلر: كردند

ممنونم كه مرا در  همچنين از روح الوهيت. هستند مارك رايانو  مارك ويسرمرا در شكل دهي و تكميل آن ياري كردند 
  .   ارمزاز همگي سپاسگ. است روند نوشتن اين كتاب ياري كرده
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  همقدم
 اسرار جهان هستي

ي روانشناسي بود كه توانست تمام  اين مقاله درباره ".ترين درمانگر دنيا عجيب"اي نوشتم با عنوان  مقاله 2006من در سال 
او يك روش . بدون اينكه هرگز آنها را ديده باشدكند، آن هم رستان رواني را درمان از يك بيما يجانيان رواني بخش

دو .  نشنيده بودم كارش ي او و روش من چيزي درباره 2004تا سال . درمان عجيب هاواييايي را به اين منظور بكار گرفت
نوشتم كه اكنون از شهرت  اي درباره ي او سرانجام او را پيدا كردم و مقالهبعد از جستجوهاي فراوان . دنبالش گشتمسال 

ي عظيمي از هاي خبري قرار گرفت و براي گروها در سايت. مقاله از طريق اينترنت منتشر شد. بسياري برخوردار است
 لاز آن استقبا com.mrfire.wwwتمام افراد موجود در ليست خود من در . ايميل شد مردم از هر قشر و گروهي

توانم به  مي. را براي افراد خانواده و دوستانشان فرستادندمقاله آنها نيز . كردند، و آن را براي دهها هزار نفر ديگر فرستادند
  . اند جرات بگويم كه تا كنون حدود پنج ميليون نفر اين مقاله را خوانده

بعضي  .بعضي به شدت تحت تاثير قرار گرفتند .كردني توصيف كردندآن را باور ن ندندكه اين مقاله را خواكساني        
ي درخواست هاي آنها و  اين كتاب نتيجه. خواستند و همگي اطالعات بيشتري مي. ي آن شك و ترديد داشتند ديگر درباره

  . هاي خود من است تالش
حداقل در هستيد، ممكن است  عامل جاذبحتي اگر شما يكي از مشتريان پروپا قرص پنج گام در كتاب اخير من،        

خواهم در اين  اي كه مي فرآيند ساده. را كه در اينجا بازگو خواهم كرد درك كنيد اي نتوانيد بينش باورنكردنياولين نگاه 
ن بدون آنكه مستقيماً براي بوقوع پيوستام  كند كه چرا من توانسته كتاب برايتان بازگو كنم به تشريح اين مطلب كمك مي

   كنم را مرور ميدر اينجا چند نمونه از آنها . دست پيدا كنم آنهابه هاي ديگر كاري انجام داده باشم  موفقيت
پيگيري اجراي اين طرح را  دقيقاً زماني شروع شد كه پس از ده سالقدرت بازاريابي، من، نايتينگل كونانت ي سمعي  برنامه

   .بكلي رها كردم
از  و لف،ؤستي به نويسندگي، از نويسندگي به تاليف، از تاليف به پر فروش ترين م ستي، از تنگد دخانماني به تنگ چطور از بي

  اي؟  بدون هيچ طرح و نقشه آن هم لف به استادي بازاريابي اينترنتي رسيدم،ؤپر فروش ترين م
ي به من شد كه تا آن زمان هيچ ي بازاريابي اينترنت  منجر به الهام ايده z3آرزوي من براي جذب يك اتوموبيل بي ام وي 

بدست در طول يك سال ربع يك ميليون دالر  و دالر 22500در يك روز اين باعث شد  .كرد كس فكرش را هم نمي
   .بياورم

 50000باعث شد دست به كاري بزنم كه در عرض يك روز  آن و نقل مكان بهملكي در تگزاس اشتياق من براي خريد 
   .   شدم كه ورشكست بودم و داشتم از همسرم جدا مي حالي در ،دالر درآمد بدست بياورم
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ي خود در  كيلويي من زماني رخ داد كه رژيم خود را رها كردم و راه جديدي را براي رسيدن به خواسته 80كاهش وزن 
 . پيش گرفتم

ترين كتابي شوم كه  ي پرفروش ي پرفروش ترين كتاب باعث شد نويسنده آرزوي من براي بدست آوردن جايگاه نويسنده
  . ي من نبود اصالً ايدهو هرگز براي آن برنامه ريزي نكرده بودم 

  . بدون درخواست، خواهش، قصد يا هماهنگي من صورت گرفتراز، حضور من در فيلم موفق 
   .، بدون نيت قبلي من رخ داد2007و دوباره در مارچ  2006در نوامبر الري كينگ ي  ي زنده حضور من در برنامه

فيلم  يك به ب، عامل جاذيكي از كتابهاي من، تبديل كردن نويسم، فيلم سازان هاليوود بر سر  درحالي كه من اين كتاب را مي
  . ي تلوزيوني خودم را راه اندازي كنم كنند و ديگران در تالش براي متقاعد كردن من هستند تا برنامه سينمايي مذاكره مي

هاي بسياري در زندگي  معجزه. كنم متوجه مقصود من شده باشيد ادامه داشته باشد اما فكر مي تواند باز هم اين ليست مي     
  . اند من بوقوع پيوسته

    ؟چرا اما     
مولتي ميليونر  يك ي اينترنت، و پرفروش، نامدار در شبكه يهاي ي كتاب امروز نويسنده اما .خانمان بودم من زماني بي     

  . هستم
  ها دست پيدا كنم؟  اتفاقي افتاد كه توانستم به اين موفقيت چهمن براي     
  . بله، من روياهايم را دنبال كردم    
  . بله، من دست بكار شدم    
  .بله، من ايستادگي كردم    
  آيا افراد ديگري وجود ندارند كه همين كارها را انجام داده باشند و هنوز به موفقيت دست نيافته باشند؟     
  تفاوت در چيست؟ پس    

ي پيش برايتان ليست كردم با ديد انتقادي بنگريد خواهيد ديد كه هيچ يك از آنها  هايي كه در صفحه اگر به موفقيت     
ي آنها بطور مشترك دارند روح تدبير الوهيت است كه گاهي  در حقيقت، آنچه همه. اند مستقيماً توسط من ايجاد نشده

  .است همراه بطور ناخواسته با من
وراي  ممن در سميناري به نا  2006مقارن با پايان سال : اجازه دهيد اين مسئله را جور ديگري برايتان توضيح دهم     

در آن برنامه من از همه . هاي درمانگر هاواييايي و روش او بود كردم كه به شدت تحت تاثير آموزه يتدريس م توصيف
آنها چيزهايي را مثال . شناسند بصورت يك ليست بنويسند چيزي در زندگي ميب  خواستم تمام راههايي را كه براي جذ
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، 1ي نهايي، نوشتن، تكنيك هاي آزادي احساس نتيجه كردن هاي هشياري جسم، حس زدند از قبيل تاكيد، تجسم، قصد، روش
د در ذهن داشتند بيان كردند، ي را كه براي تحقق بخشيدن به ذهنيت خويها وقتي افراد تمام روش. شمار ديگر هاي بي و روش

  كردند؟ ها در تمامي موارد و بدون استثنا درست عمل مي از آنها پرسيدم آيا آن روش
  . كردند ها هميشه عمل نمي همگي اعتراف كردند كه آن روش       
  "خوب چرا؟": من از آنها پرسيدم       
  .دانست هيچكس نمي     
  :مشاهدات خود تلنگري به آنها وارد كردمآنگاه من با در ميان گذاشتن      
متوجه اين مسئله كند تا شما را  هايي دارند، آنها آالتي هستند كه ذهن شما با آنها بازي مي ها محدوديت تمام آن روش"     
 دهد كه آن آالت را رها ي حقيقي زماني رخ مي حقيقت اين است كه شما تعهدي نداريد و معجزه. كه متعهد هستيد كند

  ".اي در درون خود اعتماد كنيد، جايي كه هيچ محدوديتي به آن راه ندارد كنيد و به نقطه
پشت تمام آن آالت قرار دارد، جايي  كنيد در آنگاه به آنها گفتم كه جايگاهي كه شما در زندگي براي خود انتخاب مي     

هايم را با توضيح در اين باره ادامه دادم كه  من صحبت. اميمن دقيقاً همانجايي كه ما آن را معبود مي كه ذهن به آن راه ندارد،
در آغاز تو قرباني هستي، سپس به عنوان خالق زندگي خود وادار به حركت ؛ در زندگي حداقل سه مرحله وجود دارد

ي آخر  ن مرحلهدر اي. اي ي معبودت شده البته اگر خوش شانس باشي ــ درحالي تو بنده گيردــ پايان ميهمه چيز شوي، و  مي
پيوندد ـــ تقريباً بدون  انگيزي بوقوع مي كه بعدها در همين كتاب بيشتر راجع به آن بحث خواهم كرد، معجزات حيرت

 . آنكه شما هرگز تالشي براي آنها كرده باشيد

او كتابهاي  اي داشتم ي عضويت طالي هيپنوتيزم مصاحبه ف، براي برنامه ساعاتي پيش من با يك متخصص تعيين هد     
هدفشان را تعيين داند چطور به مردم بياموزد كه  او مي. ها جلد از آنها را نيز فروخته است متعددي نوشته است و ميليون

اما اين راهبرد . گردد سوزان براي رسيدن به يك هدف مي يي فكري او حول محور داشتن اشتياق بيشتر فلسفه. كنند
صرف نظر از كامل كردن آن،  ،هاي الزم را براي تعيين يك هدف اگر كسي نتواند انگيزهمن از او پرسيدم . هايي دارد نقص

  در خود ايجاد كند، پيشنهاد او به چنين فردي چيست؟ 
  ".توانستم بيشتر مشكالت اين جهان را حل كنم دانستم، مي اگر جواب اين سوال را مي": او گفت     
اگر اينطور نباشد، نخواهد توانست . ي رسيدن به يك هدف باشد انسان بايد تشنههايش را اينطور ادامه داد كه  صحبت     

  . آهنگ مورد نياز براي رسيدن به آن هدف را نگه دارد و به سمت آن حركت كند ضرب
   "ي كافي تشنه نباشد چه؟ اما اگر آن فرد به اندازه": پرسيدم     

                                                            
١ Emotional Freedom Technique 
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  ".خوب، به هدفش نخواهد رسيد"     
   "كني؟ كني يا در خود انگيزه ايجاد مي چطور خود را تشنه ميخود تو "     
  .توانست به اين سوال پاسخ دهد نمي     
. شوند هاي تعيين هدف و خودياري با شكست روبرو مي ي برنامه ي معيني همه ناگهان در نقطه. و مشكل همين جاست   

ي براي رسيدن به هدفي آمادگي الزم را نداشته باشد، شوند كه اگر كس آيند مطرح مي آنها در مقابل اين حقيقت ناخوش
هر كسي ممكن است اين . كشد پس دست از تالش مي. تواند انرژي الزم براي بوقوع پيوستن آن را در خود حفظ كند نمي

مات خود را داشته باشد كه در روز اول ژانويه تصميم به انجام كاري گرفته باشد و در روز دوم ژانويه همه ي تصمي  تجربه
هم وجود داشته كه با آن اراده و اشتياق  تري حس قويي محكمي وجود داشته است، اما  اراده. را فراموش كرده باشد

  . خودآگاه هم مسير نبوده است
  نيست كنترل كرد؟ "گيتشن"را كه  تر حس قويپس چطور مي توان آن 

كند  اين روش به شما كمك مي. آيد موخت به كمكتان مياينجاست كه روش هاواييايي كه شما در اين كتاب خواهيد آ     
اي را كه شما را از  نهفتهافكار  كند  كمك  مي .را پاك كنيدآن قرار دارند جايي كه موانع در ، يعنيضمير ناخودآگاه خود

چيز در درون شما  همه. ، از بين ببريداند هايتان از جمله تندرستي، ثروت، شادي يا هر چيز ديگري بازداشته هدف رسيدن به
  . افتد اتفاق مي

  : فعالً اين را در نظر داشته باشيد. من همه ي اين مسائل را در كتابي كه اكنون در دست داريد توضيح خواهم داد    
آغاز كنيد خواهيد  را كه مي اي وجود دارد كه ماهيت پرواز ذهنياي  جمله كاربر فريب   2تور نورتراندرزكتاب در        
  ".را در آينه ديد خود هستي زماني آغاز شد كه نيستي": كند ور خالصه بازگو ميبه ط
بازگشت به حالت صفر است، جايي كه هيچ چيز در آن نيست اما وقوع هر به معني نامحدود  مفهوم بطور خالصه،      

ه، يا هيچ چيزديگري وجود در حالت صفر هيچ فكر، كلمه، كردار، خاطره، برنامه، عقيد. چيزي در آن امكان پذير است
  .نيستي مطلق. ندارد
از همان زمان، تو شروع به خلق كردي، و بطور ناخودآگاه به . اما روزي نيستي خود را در آينه ديد و تو متولد شدي     

از اين  تعداد بسيار زيادي. شديها، كردار، و چيزهاي ديگر مشغول  ر، گفتهجذب و پذيرش عقايد، برنامه ها، خاطرات، افكا
  . گردند خلقت برميبه ابتداي  هابرنامه

                                                            
٢ Tor Norretranders 
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از آن زمان به بعد . هدف نهايي اين كتاب اين است كه به شما كمك كند شگفتي را لحظه به لحظه تجربه كنيد     
آنها در . اين معجزات براي شما منحصر به فرد خواهند بود. معجزات همانطور كه من توصيف كردم برايتان رخ خواهند داد

  .نظر شما حيرت آور، جادويي، و اعجاب انگيز جلوه خواهند كرد
من بدون . اين فضاپيماي معنوي به سوي قدرت غير قابل درك تقريباً غير قابل توصيف بوده استحركت تجربه ي من از      

ي كه به خود و جهان ام و ميزان عشق هاي جديدي كسب كرده مهارت. ام ياهايم، به موفقيت دست يافتهبرنامه ريزي براي رو
  . به حيرت دائمي زندگي مي كنم شبيهحالتي من در . آيند ي توصيف آن برنمي رم در سطحي است كه كلمات از عهدههستي دا

مذاهب، . بيند مي خود ي لنز هر انساني جهان را از دريچه: اجازه دهيد اين مسئله را به صورت ديگري بيان كنم     
آنچه شما . بينند ميخاص خودشان چهارچوب ذهني در مربيان همگي جهان را و لفان، سخنگويان، ها، درمانگران، مو فلسفه

هر . شته را از ميان برداريد تمام لنزهاي گذ واستفاده كنيد، جديد  ت كه چطور از يك لنزآموزيد اين اس در اين كتاب مي
  .خوانم ن آن را مرزهاي صفر ميزمان كه موفق به انجام اين كار شديد، درجايگاهي قرار داريد كه م

لطفاً در نظر داشته باشيد كه اين اولين كتاب در تاريخ چاپ كتابهايي از اين دست است كه روش هاواييايي نوين درمان      
ي اين روش  اما همچنين، لطفاً باز هم در نظر بگيريد كه تجربه. كند را كه هواُپونوپونو ي هويت حقيقي نام دارد معرفي مي

دريغ درمانگري نوشته شده است كه اين روش بي  هاي بي درحالي كه اين كتاب با كمك. من: نها متعلق به يك فرد استت
لنز من به جهان نوشته شده ديدگاه ي  كنيد از دريچه ي مراحلي كه در اينجا دنبال مي نظير را به من آموخته است، اما همه

ي آموزشي شركت كنيد و  را بطور كامل درك كنيد، بايد در يك جلسه براي آنكه هواُپونوپونو ي هويت حقيقي. است
  . خوتان آن را تجربه كنيد

تواند در يك عبارت خالصه شودـــــ عبارتي كه ياد خواهيد گرفت آن را بكار  اين كتاب ميكل در آخر، ماهيت       
  :بگويم الوهيتخواهم همين حاال به شما و  ن ميكند؛ عبارتي كه م ببريد؛ عبارتي كه راز نهايي جهان هستي را آشكار مي

  ".دوستت دارم"     
كند در حال ترك ايستگاه  قطاري كه به مقصد روحتان حركت مي. قرار بگيريديك بليط بخريد و روي صندلي خود      
  . است

  .محكم سر جاي خود بنشينيد    
  .دوستتان دارم    

  لويتادكتر جو     
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  .ز شد كه نيستي خود را در آينه ديدهستي آنگاه آغا
  فريب كاربر تور نورتراندرز،

  ماجراجويي آغاز مي شود
  ...سالم من بر شما باد، سالم و درود من

 

از حضور . در غرفه ي انجمن بين المللي هيپنوتيزم در يك همايش ساالنه بودم فعاليت، مشغول 2004در آگوست         
گي  اما آماد .بردم لذت ميافتاد، دريافت انرژهاي مثبت و همه چيز  البي كه اتفاق ميحوادث جمردمي كه آنجا بودند، 

  . دگرگون كردام را  پيوست، رويدادي كه زندگي رويدادي را نداشتم كه آن روز بوقوع 
، فكر او بسيار روشن. مارك هم متخصص هيپنوتيزم است. كرد در غرفه مرا همراهي مي مارك راياندوست من        

با  زيادي گفتگوهاي. گي و رمز و رازهاي آن در ميان باشد كاو در زند  و  بويژه وقتي پاي كند ؛و نافذ است آور زبانكنجكاو، 
تا ميلتون اريكسون  از ؛كرديم مي درباره ي قهرمانان درمانگر خود صحبت . كرد ها ادامه پيدا مي هم داشتيم كه ساعت

  :گفتگوها بود كه مارك با پرسيدن سوالي مرا متعجب كرد در يكي از همين. تر گمنام كاهنان
  "كند؟ ي كه بدون آنكه مردم را ببيند، آنها را درمان مي  ا تا به حال چيزي درباره ي درمانگري شنيده "     

رسيد  مي دور شنيده بودم اما بنظرچيزهايي ي درمانگران روحي يا درمانگران از راه  درباره. مرا متوقف كرد شسوال      
  .كند مارك راجع به چيز ديگري صحبت مي

او يك روانشناس است كه تمام بيماران يك تيمارستان پر از جنايتكاران رواني را بدون اينكه آنها را ديده باشد "      
  ".درمان كرده است

  "چطور اين كار را كرده؟ "      
  ".م هواُوپونوپونوبا استفاده از يك سيستم درمانگري هاواييايي به نا"     

   "چي؟- اُه-هو": پرسيدم
مارك درباره ي آن ماجرا و . هرگز قبالَ آن را نشنيده بودم. از مارك خواستم چندين بار آن عبارت را تكرار كند     

نم ك بايد اقرار كنم كه كنجكاو بودم، اما در عين حال اعتراف مي. اش اطالعات بيشتري نداشت تا برايم بازگو كند چگونگي
م بدون ديدن آنها؟ بله، ن مرددرمان كرد. باشد يبا خودم فكر كردم كه اين ماجرا بايد داستان مدرن. مكه دو به شك هم بود

  .درست است
  :مارك با گفتن ماجرايي ديگر صحبت خود را از سر گرفت      
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دوستي در آنجا كتاب كوچكي به من . ودسال در سفر به كوه شاستا در كاليفرنيا بودم، سفري در جستجوي خ 16من "      
ب كوچك حاوي اين كتا. هاي آن سفيد بود و نوشته هاي آبي رنگ داشت صفحه. كنم داد كه هرگز آن را فراموش نمي

در اين مقاله مشخص . من آن مقاله را بارها و بارها خواندم. ي كار او بود ي اين درمانگر اهل هاوايي و شيوه اي درباره مقاله
دهد، اما در آن نوشته شده بود كه او با روش خود مردم را درمان  بود كه اين درمانگر دقيقاً چه كاري انجام مي نشده
  ".كرد مي

  "آن مقاله االن كجاست؟": از او پرسيدم. مي خواستم آن مقاله را بخوانم      
 دانم كه مي. ي آن با تو صحبت كنم دربارهكنم اما حسي به من گفت كه توانم كتاب را پيدا  نمي": مارك پاسخ داد      

  ".خواهم بيشتر بدانم من هم مي. ام ي خود تو مجذوب اين ماجرا شدهاي، اما من هم به اندازه هاي مرا باور نكردهحرف
طي اين مدت من در اينترنت جستجوهاي زيادي كردم اما . پيش از آنكه گفتگوي ديگري داشته باشيم يك سال گذشت      
ي درمان از راه دور وجود  البته اطالعاتي درباره. دهد نيافتم ي تحت عنوان درمانگري كه بدون ديدن مردم آنها را شفا چيز

كند، اما متوجه شدم كه درمانگر اهل هاوايي  داشت، كه درمانگر كسي را بدون آنكه آن فرد حضور داشته باشد درمان مي
ابداً هيچ فاصله اي وجود گرفت   در نوع درماني كه او بكار مي ،شدتگيرم همانطور كه كم كم دس. كند اين كار را نمي

ي هواُپونوپونو را چطور بايد نوشت تا بتوانم آن را بصورت  دانستم كلمه اينها اينكه من نمي ي و مهم تر از همه. نداشت
 .پس رهايش كردم. آنالين جستجو كنم

  . دوباره به آن درمانگر اشاره كرد، مارك پس از گذشت يك سال در همايش بعدي      
  "ي آن درمانگر پيدا كردي؟ اطالعات بيشتري درباره ": پرسيد      
همين خاطر  شود، به يا هر چيز ديگري كه هست چطور نوشته مي... دانم هواُپو دانم و نمي من اسمش را نمي": گفتم      

  ".ي او پيدا كنم نتوانستم چيزي درباره
تاپ مرا روي ميز گذاشتيم، به اينترنت متصل شديم و  اي كار را تعطيل كرديم، لپ چند دقيقه. زرنگي استمارك آدم       

ي هواُپونوپونو در  طولي نكشيد كه تنها و اصلي ترين سايت رسمي را براي واژه. جستجو را آغاز كرديم
www.hooponopono.org ن آن كليتي از  ردم كه خواندبا كمي جستجو چند مقاله در آن سايت پيدا ك. يافتيم

  . شد را برايم روشن كرد آنچه كم كم داشت دستگيرم مي
هاي سمي درون است تا بتوان آثار  هواُپونوپونو فرآيند آزادسازي انرژي": ي هواُپونوپونو يافتم در آنجا تعريفي از واژه     
   ".افكار، گفتار، كردار و رفتار را بر خود پذيرفت الهي

  :و اين تعريف را پيدا كردم. هيچ تصور درستي از اين تعريف در ذهن نداشتم، به همين دليل بيشتر جستجو كردممن       
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ي اهالي هاوايي  به عقيده. است "تصحيح كردن يك اشتباه"يا  "درست كردن" به زبان ساده، هواُپونوپونو به معناي"       
هواُپونوپونو راهي را براي . اند اطرات دردناكي از گذشته آلوده شدهكهن، خطاها نشĤت گرفته از افكاري هستند كه به خ

شوند، پيش روي انسان قرار  آزاد كردن انرژي اين افكار دردناك يا خطاهايي كه منجر به ايجاد بيماري و عدم تعادل مي
   ".دهد مي

  اما اين چه معنايي داشت؟. بله، واقعاً جالب بود       
ي اين روانشناس عجيب كه بدون ديدن مردم  تم وب را جستجو مي كردم تا اطالعات بيشتري دربارههمانطور كه داش       

هواُپونوپونو وجود دارد به نام هويت حقيقي  از كرد به دست بياورم، متوجه شدم كه در آنجا نوع جديدي آنها را درمان مي
  . از طريق هواُپونوپونو

و . ما دو جستجوگر بوديم. مارك هم چنين كاري نكرد. دانم ي اين حرف ها را مي اصالً تظاهر نكردم كه معناي همه      
ما در جستجوي پاسخ بوديم و مشتاقانه به پيش . برد مي ناشناختهي اين سرزمين  تاپ اسبي بود كه ما را به سوي گستره آن لپ

  . رفتيم مي
  :ن شوداي پيدا كرديم كه كمك كرد چيزهاي زيادي برايمان روش مقاله    

 هويت حقيقي از طريق هواُپونوپونو

  .دانيم صد مسئول مي در ما خود را در قبال مشكالت مراجعان خود صد
  ي دكتر آيهالكاال هيو لن، چارلز براون، ماساژ درمانگر نوشته

خود فرد  ي مسئله در درون هاي سنتي حل مسائل و درمانگري، اعتقاد درمانگر بر اين است كه سرچشمه در شيوه        
منجر به تواند  آيا اين عقايد مي. كنداش كمك  او معتقد است مسئوليتش اين است كه به فرد در حل مسئله. است نه درمانگر

  ي درمانگري شود؟  خستگي مفرط بدني در حرفه
ر ايجاد موقعيت بايد تمايل داشته باشد كه خود را دبراي آنكه يك درمانگر بتواند در حل مسئله موثر واقع شود،        

درصد مسئول بداند؛ اين به آن معناست كه او بايد تصور كند كه منشاَ مشكل، افكار اشتباه در درون خود   صد مشكل ساز
كنند كه هرگاه مشكلي ايجاد  رسد درمانگران هرگز به اين نكته توجه نمي به نظر مي. اوست نه درون فرد مراجعه كننده

  !رندشود، آنها هميشه حضور دا مي
صد  در خود را صدهد براي رفع آن مسئله نيز  يك مشكل، به درمانگر اجازه مي صد در ايجاد در پذيرش مسئوليت صد      

 3فرآيندي از توبه، بخشش، و تكامل كه توسط كاهونامتشكل از ي هواُپونوپونو ي نوين،  با بكارگيري شيوه. مسئول بداند

                                                            
 .شود ای اطالق می يی است و به ھر نوع کشيش، جادوگر، ساحر، طلسم گر و يا خبره در ھر حرفه اين يک کلمه ی ھاواييا  ٣ 
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شده، درمانگر قادر خواهد بود افكار غلط درون خود و فرد مراجعه كننده را به افكار  الپائو مورنا ناالماكو سيمونا ايجاد
  . يل كند تبدعشق ي  عاليه

سينسيا به  "براي پسرم نگرانم،". گيرد هاي لبانش را در برمي شيارهاي عميقي گوشه. شوند چشمانش از اشك پر مي       
من در گويد،  همانطور كه او دارد داستان دردناكش را مي ".روي آوردهدوباره به مصرف موارد مخدر ". كشد نرمي آه مي

  .اند مشكل اين زن به واقعيت پيوستهقالب كنم كه در  درون خود شروع به پاكسازي افكار غلطي مي
شود،  ميآميز جايگزين  اش و اقوام و نياكانش با افكار محبت در حين اينكه افكار غلط در درون درمانگر و خانواده       

فرآيند هواُپونوپونوي نوين به درمانگر . دهد كان او نيز رخ ميااش، اقوام و ني اين اتفاق دقيقاً براي مراجعه كننده، خانواده
  .تبديل كند عشق هد تا مستقيماً بر روي منشأ اصلي كار كند تا بتواند افكار منفي را به  اجازه مي

  اطراف لبانش محو شيارهاي. شوند هايش خشك مي اشك         
  زند، در حالي كه آرامش خاطر بر  لبخند مي. شوند مي         
  كنم حالم اما احساس مي ،دانم چرا نمي". اش نشسته است چهره        
   عشقزندگي بدون . دانم واقعاً نمي.دانم من هم نمي ".بهتر شده        
  آن گذارم كه عشق در من فقط مي. معمايي بيش نيست        
  ها از ارم كه تمامي موهبتزجاري شود، و از او سپاسگ        

  . شوند آن جاري مي         
در حل مشكالت با استفاده از فرآيند هواُپونوپونوي نوين، ابتدا درمانگر هويت حقيقي و ذهن خود را درك           

با ايجاد اين اتصال، . خوانند مي معبوديا  عشقن را كند، آنچه ديگران آ ي اصلي متصل مي كند و سپس آن را به سرچشمه مي
شود تا افكار غلط درون خود را اصالح كند كه در گام اول به عنوان مشكلي براي خود او و  درمانگر به عشق متوصل مي

اين توسل فرآيندي است از اظهار ندامت و طلب بخشش از سوي . اند سپس براي مراجعه كننده به واقعيت پيوسته
لطفاً مرا . ام بوجود آورده است بخاطر افكار غلط درونم متاسفم كه اين مشكل را براي من و مراجعه كننده" ـــانگردرم

  ".ببخش
در اين . كند ي تغيير افكار غلط را آغاز ميفرآيند سرّعشق در پاسخ به اظهار پشيماني و طلب بخشش درمانگر،           

سات غلطي كه منجر به ايجاد مشكل شده اند نظير تنفر، ترس، خشم، سرزنش، يا ابتدا احساعشق فرآيند اصالح روحي، 
در حالتي از پوچي،  را كند و آنها هاي خنثي شده از افكار را آزاد مي انرژيعشق، در گام بعد، . كند سردرگمي را خنثي مي

  . دهد خأل، و رهايي حقيقي قرار مي
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اي در وجود  نتيجه اين كار چيست؟ جان تازه. كند نها را از خود سرشار ميآعشق با خالي و آزاد بودن افكار،          
گيرد، مراجعه كننده و  به همان ترتيب كه درمانگر تحت تاثير قرار مي. شود در او تجديد ميعشق شود،  درمانگر دميده مي

رون مراجعه كننده جاي خود را به نااميدي در د. شوند اند متأثر مي تمام افراد ديگري كه به نوعي با مشكل درگير بوده
  . دهد ميعشق تاريكي روح، حاال جاي خود را به نور شفابخش . دهد ميعشق 

آموزد كه چطور  گويد كه چه هستند و به آنها مي هاي هواُپونوپونو به مردم مي هويت حقيقي از طريق آموزش          
آموزش با . تجديد ميثاق كنندعشق آيندي جان تازه بگيرند و با توانند مشكالتشان را لحظه به لحظه حل كنند و طي فر مي

شود از اينكه چگونه افكار  به شركت كنندگان شرح مختصري ارائه مي. شود يك سخنراني آزاد دو ساعته آغاز مي
واده، تواند بصورت مشكالت روحي، ذهني، عاطفي، جسمي، ارتباطي و مالي در زندگي خودشان و زندگي خان شان مي دروني

دهند  در آموزش آخر هفته به دانش آموزان آموزش مي. اقوام، نياكان، دوستان، همسايگان و بستگان ديگرشان  بروز كند
روش حل مشكل رفع كنند و  25كه يك مشكل اساساً چيست، در كجا واقع شده، چطور مشكالت را با استفاده از بيش از 

و براي  هنرآموزانصد در قبال  در تأكيد اصلي در آموزش بر مسئوليت صد. چطور از خودشان حقيقتاً بخوبي مراقبت كنند
  . وقفه براي حل مشكالت آنهاست دهد و تالش بي شان رخ مي آنچه در زندگي

كند و هر لحظه با  با خود مالقات مي شگفتي فرآيند هواُپونوپونوي نوين در آن است كه انسان هر لحظه از نو          
  .ستايد را  بيشتر و بيشتر ميعشق ي تجديد ميثاق با  فرآيند، معجزهبكارگيري اين 

  
  :كنم ها اداره مي من زندگي و روابطم را بر اساس اين ديدگاه

  .جهان خارج عينيت افكار من است .1
 . كنند اگر افكار من سرطاني و بيمار باشند، در واقعيت جسمي سرطاني ايجاد مي .2

 . كنند ايجاد مي عشقد، در واقعيت جسمي سرشار از عيب و عاليه باشن اگر افكار من بي .3

 . صد مسئول هستم در من در قبال ايجاد دنياي پيرامون خود آنگونه كه هست صد .4

 .كنند مسئول هستم غلطي كه واقعيتي معيوب ايجاد ميمن در قبال اصالح افكار  .5

  .هن من استهمه چيز در غالب افكار در ذ. هيچ چيزي تحت عنوان علل خارجي وجود ندارد .6

من و مارك مقاله را خوانديم و با خود فكر كرديم كداميك از نويسندگان، درمانگري است كه ما در جستجوي          
دانستيم اين مورانو كه در اين مقاله  و نمي. توانستيم حدس بزنيم نمي. دانستيم اين را نمي. لنچالز براون يا دكتر هيو: و هستيما

ي هويت حقيقي ومعناي هواُپونوپون ...دانم خداي من چقدر چيز هست كه من نمي ده است كيست؟ وبه نام او اشاره ش
  .خواندن ادامه داديم به   چيست؟
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: هاي روشنگري بودند نظير ها شامل جمله اين مقاله. ي ديگر پيدا كرديم كه راه جستجويمان را روشن كرد چند مقاله       
مشكالت تنها . كند داند بلكه آن را فرصت تلقي مي پونو، هيچ مشكلي را مصيبت نميهويت حقيقي از طريق هواُپونو"

بنگريم و از عشق شوند تا فرصت ديگري به ما بدهند تا با چشمان  اند كه آشكار مي اي از گذشته خاطرات تكرار شونده
   ".بهره بگيريمالوهيت منبع 

هستند؟  " ي گذشته خاطرات تكرار شونده"مشكالت . كردم درك نميكنجكاو شده بودم اما منظور اين مقاله را          
كند تا مردم را  يا هر چه كه هست، به درمانگر كمك مي... خواهند بگويند؟ اين ورد هواُپو هان؟ اين نويسندگان چه مي

  ي اينها، اين درمانگر كيست؟  شفا دهد؟ گذشته از همه
ي فرآيند  ي ديدار با ايجادكننده كه دربارهدارل شيفورد  به نام يگزارشگري  نوشته ،ي ديگري پيدا كردم مقاله       

آنچه اين خانم مورانو براي درمان مردم انجام . است و كاهن يا حافظ اسرار استمورنا نام او خانم  . هواُپونوپونو نوشته بود
كه در حقيقت همان ...هر انساني هستاز طريق معنويتي كه در وجود  -ي ماست توسل به خالق آسماني برگزيده"دهد  مي

. مارك هم همين طور. اما من در آن لحظه درك نكردم. ممكن است شما اين را درك كنيد. "مصداق خالق آسماني است
من به . كرد درمان شوند كه به مردم كمك ميگفت  مي - مثل نوعي ذكر- رسيد اين خانم مورنا كلماتي را  ظاهراً بنظر مي

. يافتن درمانگر و يادگيري روش درمان او: د اين ذكر را پيدا كنم اما مأموريت جديدي را آغاز كردمخود گفتم كه باي
با وجود . گرفت و مالقات با اين كاهن درمانگر هر لحظه هيجان بيشتري به خود مي كسب اطالعات بيشتراشتياق من براي 

را به امان خدا رها كرديم تا بتوانيم جستجوي ها گشتيم، آن يم هايمان در همايش باز اينكه من و مارك واقعاً بايد به غرفه
  . خود را ادامه دهيم

يكاال هالبود كه نام درمانگر مورد نظر ما آيسايت، حدس ما بر اين  ها و وب بر اساس اطالعات موجود در مقاله          
. آن نوشتناين اسم را تلفظ كنم، چه برسد به دانستم كه چطور بايد  من هيچ نمي. شايد اين نام كوچك او بود. لن استهيو

تصميم گرفتيم . در سايت هيچگونه اطالعاتي جهت ارتباط با او وجود نداشت. دانستم چطور بايد او را پيدا كنم همچنين نمي
 ،روحانيافتاديم كه شايد اين درمانگر  كم كم داشتيم به اين فكر مي. اي نداشت اما نتيجه. نامش را در گوگل جستجو كنيم

  . استو يا حتي مرحوم شده  ،يا بازنشسته شده ،افسانه است
  .تاپ را بستم و به همايش بازگشتم لپ         
  . اما ماجراجويي تازه آغاز شده بود        

 
 

  

W
w

w
.F

ac
eb

oo
k.

co
m

/ih
al

ea
ka

la



 
 

١٧ 
 

 يافتن 

  عجيب ترين 
  درمانگر دنيا

  
  .شوند بينند؛ آنان كه درون را، بيدار مي نگرند، رويا مي آنان كه بيرون را مي

  يونگكارل ــــ 
  
داد فراموش  توانستم داستان درمانگري را كه مردم را بدون ديدن آنها شفا مي تگزاس به خانه، نمي آستيندر بازگشت از    
 روش او چه بود؟ اصالً خودش كه بود؟ آيا اين داستان فقط يك شوخي بود؟. كنم

عامل  وسرگذشت درون هايم   آن به تفصيل در كتابي  سال در رشد فردي خود، كه تاريخچه 20بخاطر صرف حدود    
هفت . ام من هميشه كنجكاو بوده. از اين ماجرا سر در بياورم خواهم چرا مي نبود كهاند، براي هيچ كس عجيب  آمده جاذب

ان، با استادان خودياري و حكيمان، نويسندگان و سخنران. ام برانگيز گذرانده بحث 4سال از عمر خود را با يك گوروي
توانم بسياري از  به دليل موفقيتي كه كتاب كنوني من كسب كرده است، حاال مي. ام عارفان و جادوگران ذهن مصاحبه كرده

اي را  توانستم داستان درمانگر افسانه اما باز هم نمي. را دوستان خود خطاب كنم ي رشد انسان رشتهدر   متخصصان برجسته
  . آمد در حقيقت موفقيتي تازه بشمار مي. بوداي متفاوت  اين تجربه. فراموش كنم

  . نياز به اطالعات بيشتري داشتم         
در گذشته برايم پيش آمده بود كه كارآگاهان خصوصي را براي پيدا كردن مردم گمشده . پس جستجو را از سر گرفتم   

براي يكي از  بروس بارتناي به نام  دن نابغهاين كار را زماني انجام دادم كه يك آگهي براي پيدا كر. استخدام كرده باشم
براي پيدا هم اي  تصميم خود را گرفته بودم كه يك كارآگاه حرفه. چاپ كردم - ي موفقيت هفت راز گمشده- كتابهايم 

  . كردن دكتر هيولن استخدام كنم كه اتفاق عجيبي افتاد
وب سايتي با نام او وجود لن بودم، متوجه شدم كه وي دكتر هي جستجوي ديگري درباره روزي از روزها، وقتي مشغول     
اما در هر صورت اين . ودمب  سايت را پيدا نكرده هاي قبلي اين وب دانستم كه چرا تا به حال و در جستجو هيچ نمي. دارد
  . وجود داشتسايت  وب
رسيد  بنظر مي. يميل وقت رزرو كنمي خصوصي با او از طريق ا هيچ شماره تلفني آنجا نبود اما توانستم براي يك مشاوره   

با تصور اينكه اين بهترين . روش عجيبي براي درمان باشد اما در اين روزگار و عصر اينترنت هر چيزي امكان پذير است
                                                            
 پيشوای روحانی در آيين ھندو ٤
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بيش از آنكه كلمات بتوانند توصيف كنند . سايت ايميلي برايش فرستادم شيوه براي مالقات با اوست، از طريق همان وب
دهد؟ آيا پاسخي  او چه جوابي به من مي. توانستم براي دريافت پاسخي از طرف او صبر كنم به سختي مي. ودمهيجان زده ب

  دهد؟ فرستد؟ آيا از طريق ايميل شفايم مي گرانه برايم مي روشن
ميل مرا صبح روز بعد جواب اي. توانستم بخوابم آن شب اشتياق من براي دريافت پاسخي از سوي او به حدي بود كه نمي   

  :داد، نوشته بود
  :جو        

فردي . گيرند ها معموالً از طريق اينترنت يا فكس صورت مي مشاوره. اي كه دادي از تو متشكرم براي درخواست مشاوره    
قرار   ي مورد نظر در اختيار من ي ماهيت مشاوره، مثل شرح مشكل يا مسئله كه درخواست مشاوره داده، اطالعاتي درباره

آنگاه آنچه را كه از . انديشم تا هدايت الهي را بيابم كنم و با دقت بر روي آنها مي من اين اطالعات را پردازش مي. دهد مي
  . كنم ام را از طريق ايميل منتقل مي اين تأمل دريافت كرده

م رسيد كه بايد آن را امروز در حالي كه براي صرف نهار بيرون رفته بودم، از وكيلي در هاوايي فكسي به دست         
  . هاي الزم، هر چه دستگيرم شود به او انتقال خواهم داد  بررسي پس از. بررسي كنم

  . بيابيد org.hooponopono.wwwتوانيد در  ي ماهيت كار من مي اطالعات بيشتر را درباره        
  . وانيد با من در تماس باشيد تا راه حل مناسبي براي حل مشكلتان بيابيمت شما در صورت نياز مي       
  . را دارم ناپذير توصيفبرايتان آرزوي آرامشي        
  آرامش من،       
  لن دكتر آيهاليكاال هيو       

دانستم كه بتوانم  نمي كنند؟ هنوز آنقدر گويد؟ وكال او را استخدام مي او با الوهيت سخن مي. ايميل عجيبي بود         
 . خواستم بيشتر بدانم ي او و روشي كه داشت قضاوت كنم، اما شك نداشتم كه مي درباره

براي من، اين . شد دالر تمام مي 150اين كار برايم . اي از طريق ايميل او را استخدام كنم فوراً تصميم گرفتم براي مشاوره   
خيلي ! ي خود سخني بشنوم گر گمشده چيزي نمانده بود كه از روانشناس معجزهسرانجام . آمد نميهم رقم اصالً به حساب 

 . هيجان زده بودم

هاي بسياري  كتاب .معملكرد خوبي در زندگي داشتمن كه ! ي چه چيزي از او سوال كنم با خود فكر كردم كه بايد درباره   
  شادي كه بسياري از مردم در پي آنند دست يافته و به موفقيت، ماشين، خانه، شريك زندگي، سالمت و بودم  چاپ كرده

از آنجاييكه هنوز با موضوع وزن كم كردن . كردم كيلوي ديگر هم كم مي 7كيلو وزن كم كرده بودم و بايد  36. بودم
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ايميل ساعت پاسخ داد،  24پس از . را كردماين كار . همين باره مشاوره بگيرملن در ر بودم، تصميم گرفتم از دكتر هيودرگي
  :او از اين قرار بود

  .جو، متشكرم از اينكه به ايميلم پاسخ دادي         
  ".او حالش خوب است" ؛ايميلت را كه ديدم، صدايي به گوشم رسيد         

كني  اگر احساس مي. متشكرم كه همراه من هستي. طور كه هستي دوستت دارم همان": به او بگو. سخن بگو دبا بدن خو   
اگر هر از گاهي در طول روز روند وزن كم كردن خود را با  ".ام، لطفاً مرا بخش ر شكلي از تو سوءاستفاده كردهكه به ه

بگذار مالقات با بدنت تنها براي اظهار عشق و . كني، ديگر اين كار را نكن بررسي مي در آينه كردن اندام خود نگاه
  ".از تو متشكرم قلبمان تپش براي .راي نفس كشيدن متشكرمب.براي جابجا كردنم از تو متشكرم". اري باشدزسپاسگ

با بدن خود چنان سخن بگو كه با يك كودك سخن . متكارت نه خد ،بدن خود را شريك خود در زندگي بدان        
ج به ممكن است احساس كني كه احتيا. بدنت براي آنكه بهتر كار كند نياز به آب فراوان دارد. با او دوست باش. گويي مي

  .گويد كه تشنه است غذا دارد، اما شايد دارد به تو مي
كند و به  ، دگرگون مي)كودك(بازنمايي مشكالت در ذهن ناخودآگاه با خاطرات را  5نوشيدن آب خورشيدي آبي       

آن را از آب  .اي آبي را برداريد يك بطري شيشه ".هاي سمي را آزاد كند و به معنويت راه دهد انرژي"دهد  بدن اجازه مي
ت يك ساعت در معرض نور آفتاب يا المپ نئون  بطري را به مد. سر بطري را ببنديد يا با سلفون بپوشانيد. شير پر كنيد

از اين آب براي پختن غذا، شستن . استحمام يا دوش گرفتن بدن خود را با آن آبكشي كنيد از آب را بنوشيد؛ پس. قرار دهيد
توانيد براي درست كردن قهوه و هات چاكلت از آب  حتي مي. بريد استفاده كنيد ب بكار ميلباس و هر آنچه براي آن آ
  . خورشيدي آبي استفاده كنيد

  . اي كه با هيچ چيز قابل قياس نيست كند، هديه اي را منتقل مي ميل شما حس سادگي برازندهيا
  . جويند فراني كه راه خود را بسوي خانه ميشايد بتوانيم مالقات ديگري داشته باشيم، اين بار به عنوان همس   

  . را دارم ناپذير توصيفبرايتان آرزوي آرامشي         
  آرامش من،        
  كااليآيهال        

   

                                                            
٥ Blue solar water, ی اين آب اين است که مقداری  روش تھيه. آبی استدر شيوه ھواُپونوپونو يکی از ابزارھا استفاده از آب خورشيدی  

.                         دھند ساعت در معرض نور آفتاب قرار می ١ريزند و آن را به مدت  آب در يک بطری غير فلزی به رنگ آبی می
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آيا اين همان . بود لذت بردم، احساس كردم بايد بيشتر بدانم  در عين اينكه از آرامشي كه با ايميلش برايم ايجاد كرده        
ي آن مردم را در بيمارستان رواني درمان كرده  اي بود كه بوسيله داد؟ آيا اين همان شيوه ي بود كه او با آن مشاوره ميا شيوه

ي كاهش وزن به  ي مسئله ترديد دارم كه اكثريت مردم ايميل او را درباره. بود؟ اگر چنين بود، جداً چيزي از قلم افتاده بود
 . ي مشكالت نيست راه حل همه "تو حالت خوب است"اً گفتن اين حرف كه حقيقت. عنوان رأي نهايي بپذيرند

  . اين چيزي است كه در پاسخ براي من فرستاد. من پاسخ ايميلش را دادم و اطالعات بيشتري خواستم           
 :جو         

  .شود آرامش با من آغاز مي         
مشكالت من هيچ ارتباطي به هيچ . ناخودآگاه من بازنمايي مي شوندمشكالت من، خاطراتي هستند كه در ضمير          

هاي خود چنان شاعرانه  آنها چيزهايي هستند كه شكسپير در يكي از سونات. شخص، مكان يا موقعيت خاصي ندارند
  . خواند مي "سوگواري پيش از مرگ"

توانم خود را درگير آنها  مي. كنند، حق انتخاب دارم كه مشكالت را بازنمايي مي  كنم مرور ميوقتي من خاطراتي را          
توانم از الوهيت بخواهم از طريق فرآيند تغيير آنها را آزاد كند، و در پي آن ذهن مرا به جايگاه اصلي صفر، به  كنم يا مي

همانگونه كه  ام هستم، ي من آزاد است، من خود معنوي وقتي حافظه. اي خالي از هر چيز حافظه...خأل خود بازگرداند
  . الوهيت مرا در شباهت عيني با خود خلق كرده است

اما وقتي خاطرات . ناپذير است كران، نامحدود و فنا آگاه من در حالت صفر قرار دارد، دائمي، بي وقتي ضمير ناخود         
اگر . شود مديريت گرفتار ميي  زمان، مكان، مشكالت، ترديد، آشفتگي، خيال، الگوبرداري، و  كنند، در تله حكمراني مي

وقتي انطباق از دست برود، الهامي در . دهم بگذارم خاطرات حكمراني كنند، روشني ذهن و انطباق با الوهيت را از دست مي
  . و وقتي الهام نباشد، هدفي هم نخواهد بود. كار نيست

 در قالبخاطراتي كه . آگاه من تغيير دهدخواهم كه خاطرات را در ضمير ناخود لوهيت ميادر كار كردن با مردم، از    
آنگاه الوهيت از حالت صفر، ضميرهاي آگاه و . شوند بازنمايي مي در مقابل آنهاهاي من  ها، افكار، و واكنش ديدگاه

و دهد كه با مردم همانگونه روبرو شوم كه الوهيت با آنها روبر كند و به روح من اجازه مي ناخودآگاه مرا مملو از الهام مي
  .شود مي
كنند  ها تغيير پيدا مي اند، در ناخودآگاه تمام ذهن در كار با الوهيت، خاطراتي كه در ضمير ناخودآگاه من تغيير پيدا كرده   

باشند و ي اشكال هستي، چه قابل رويت  ها، حيوانات، و قلمرو گياهان و همه ها، بلكه براي كاني و اين نه فقط براي انسان
  . شود يابم اين آرامش و رهايي با من آغاز مي انگيز است وقتي درمي چقدر شگفت. دهد ، رخ ميغير قابل رويتچه 

  آرامش من،
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  كااليآيهال
تصميم گرفتم از او بپرسم آيا مايل است با هم همكاري كنيم و كتابي . خوب، هنوز هم همه ي مسائل برايم روشن نشده بود

ي اطالعات و آشنايي با روش  اي منطقي براي بدست آوردن همه يد اين شيوهرس بنظر مي. درباره ي شيوه ي كارش بنويسيم
گفتم كه بيشتر كارها را خودم . توان به ديگران كمك كرد به او گفتم با اين كار مي. كار او در درمان بيماران رواني بود

  :او اينطور پاسخ داد. ايميل را برايش فرستادم و منتظر شدم. دهم انجام مي
   :جو    
  ".شود آرامش با من آغاز مي"    

كسب هويت حقيقي . كنند ديگران نيازمند كمك و مساعدت هستند بشر خاطراتي را در ذهن خود انباشته كه به او القا مي
گويند  اين خاطرات به ما مي. دآگاه خود پاك كنيموآموزد كه اين خاطرات را از ضمير ناخ به روش هواُپونوپونو به ما مي

  .نه در درون "در خارج از وجود ما هستند،"ت كه مشكال
ها، يا  خاطرات مشكالت هيچ ارتباطي به مردم، مكان. كنيم خود زندگي مي "پيش از مرگسوگواري "هر يك از ما با 

  . هايي هستند كه بايد رها شوند آنها موقعيت. ها ندارند موقعيت
در . ت طبيعي فرد را با روح پاك الوهيت هماهنگ كندهدف نهايي هواُپونوپونو اين است كه هويت حقيقي و نواخ

 . كند شود و روح را مملو از الهام مي ي صفر ايجاد مي بازسازي اين نواخت طبيعي، نقطه

خواهند اطالعاتي را با ديگران در  مي پردازند به لحاظ تاريخي كساني كه به كسب هويت حقيقي به روش هواُپونوپونو مي
كار  "توانم به آنها كمك كنم من مي"كنار گذاشتن اين تصور كه . كند ن قصد كه اين كار به آنها كمك ميان بگذارند، با اي
به صورت كلي، خاطرات مسئله ساز را آزاد روش هواُپونوپونوي هويت حقيقي براي ديگران  "توضيح". بسيار دشواري است

  . تواند تاثير گذار باشد كند، بلكه بكار بستن آن است كه مي نمي
كنيم و هم ديگران  ، هم خودمان بهبود پيدا ميرا از وجود خود پاك كنيم " سوگواري پيش از مرگ "اگر واقعاً بخواهيم 

دهيم اين است كه مردم را از در ميان گذاشتن هواُپونوپونوي هويت  بنابراين كاري كه ما انجام مي. را بهبود خواهيم بخشيد
به ديگران اجتناب كنند، ابتدا مشكالت خود كنيم از انتقال  عوض آنها را ترغيب ميكنيم، در  حقيقي با ديگران منع مي

  . از خاطرات پاك كنند و سپس ديگران را وجود خودشان را
  ".شود آرامش با من آغاز مي"

  آيهاليكاال
  . هم برايم مبهم بودهنوز ها  بايد بگويم اين حرف
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خواهم با او  به او گفتم كه مي. ر صورت امكان تلفني با هم صحبت كنيمايميل جديدي برايش فرستادم، و از او خواستم د
آنقدر هيجان زده بودم كه به دوستم . با هم صحبت كنيم ي همان هفته جمعهقرار گذاشتيم . او باز هم پذيرفت. مصاحبه كنم
نگر اسرارآميز هاواييايي كه چند سال  ديدار با درما به او گفتم باالخره. براي او بازگو كرمي نوشتم و جريان را ا مارك نامه
  . او هم مثل من هيجان زده بود. پيوست ي او با من صحبت كرده بود داشت به وقوع مي پيش درباره

  . ي چيزهايي كه قرار بود برايمان روشن شود كنجكاو بوديم هر دوي ما درباره       
  .هايي در انتظار ماست دانستيم چه تجربه و نمي       
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  اولين گفتگوي ما
  .دهد مي به محدوديتهاي جهان نسبت  هاي خود را انسان محدوديتهاي ديدگاه

  
  آرتور اسچاپنهاور                                                                          
   

  .مبا دكتر هيولن صحبت كرد 2005 اكتبر 21سرانجام من در 
. مثل يكي از حروف الفبا ،بله. خطاب كنم "ايي"اما از من خواست او را . لن استيكاال هيواسم كامل او دكتر آيهال    

در اولين تماس تلفني خود حدود يك ساعت با يكديگر  "ايي"من و . توانم اين كار را انجام دهم من مي. باشد
  . ا به عنوان يك درمانگر برايم بازگو كنداز او خواستم داستان كامل كار خود ر. صحبت كرديم

كه جانيان رواني را در آن نگه  بخش سه، جايي. هكرد يمدر بيمارستان ايالت هاوايي كار  گفت به مدت سه سال     
ي بيماري از  كنان به بهانهركا. روانشناسان به بازديدهاي ماهانه اكتفا مي كردند. داشتند، جاي خطرناكي بود مي

افرادي كه از مقابل آن بخش مي . كردند يا اصالً كارشان را ول كرده بودند در آن بخش خودداري مي حاضر شدن
يندي انجا اصالً جاي خوشآ. گيرندبگذشتند به آن پشت مي كردند چون مي ترسيدند مورد حمله ي بيماران قرار 

  .   براي زندگي، كار، يا بازديد نبود
او . هدهرگز به آنها مشاوره ندا. ههرگز بصورت حرفه اي بيماران را مالقات نكرد گفت كه "ايي"لن يا دكتر هيو     

هاي آنان روي خودش نيز كار  همزمان با بررسي پرونده. رسي كندهاي آنان را بر موافقت كرده بود كه پرونده
  . كردند و هم زمان بيماران شفا پيدا مي. هكرد مي

  :د وقتي او گفتاين داستان برايم خيلي جذاب تر ش     
دوز داروهاي ديگر بيماراني كه به . پس از گذشت چند ماه، به بيماران زنجيري اجازه داده شد آزادانه قدم بزنند "     

هاي  ميدي به آزادي آنان نبود، از بندو آن دسته از بيماراني كه هرگز ا. سختي تحت درمان دارويي بودند، كم شد
   ".خود آزاد شدند

  . ت كرده بودممن حير     
. و جابجايي ناپديد شد غيبت. كار خود لذت مي بردندنه تنها اين، بلكه كاركنان بيش از گذشته از  ": او ادامه داد     

 شدند و كادر كه بيماران از بيمارستان آزاد ميكادر مورد نياز ما بيش آن چيزي بود كه وجود داشت، چرا
   ".امروز آن بخش ديگر بسته شده است. دشدن بيمارستان در محل كار خود حاضر مي

  :اينجا همان جايي است كه من بايد سوال يك ميليون دالري خودم را بپرسم     
  "شد مردم تغيير كنند؟ كردي كه باعث مي تو در درون خود چه مي"     
   ".كردم را كه با آنها سهيم بودم پاك مي خيلي ساده است، آن بخش از وجود خود": او گفت     
  چي؟     
  . متوجه نشدم     

W
w

w
.F

ac
eb

oo
k.

co
m

/ih
al

ea
ka

la



 
 

٢٤ 
 

در زندگي هر چيزي لن توضيح داد كه به عهده گرفتن تمام مسئوليت زندگي خود به اين معني است كه دكتر هيو     
ان هستي به بيان ديگر، جه. ي مسئوليت شماست در حوزه -آن چيز در زندگي شماستفقط و فقط چون  –شما 

  .اي چيزي است كه تو خلق كرده
دهم يك چيز است، مسئوليت آنچه  گويم يا انجام مي مسئوليت آنچه من مي. اي نيست هضم اين مسئله كار ساده. اُه     

  . دهد كامالً چيز ديگري است گويد يا انجام مي مي خود در زندگيهركسي 
رچيزي كه اگر تو مسئوليت كامل زندگي خودت را بر عهده بگيري، آنگاه ه: با اين وجود حقيقت اين است كه

ن ي مسئوليت توست، چون آ كني در حوزه كني، يا به هر شكل تجربه مي چشي، لمس مي شنوي، مي بيني، مي مي
  .چيز در زندگي توست

كني و دوستش  را تجربه مي  كه آن يا هرچيز ديگري را –، يك رئيس جمهور، اقتصاد ماين به آن معناست كه تروريس
توان گفت كه آنها وجود خارجي ندارند مگر به صورت  به بياني مي .اصالح كنيرا خودت بايد  –نداري 

  .تصوراتي در درون تو
  .مشكل در درون آنها نيست؛ در توست      
  . آنها را تغيير دهي، بايد خودت را تغيير دهي آنكه و براي      
ن را بپذيري و واقعاً اينطور دانم كه حتي درك اين مسئله كار دشواري است، چه برسد به آنكه بخواهي آ مي      

اما همانطور كه من با دكتر . گرفتن تمام مسئوليت هاست تر از به عهده سرزنش كردن بسيار ساده. زندگي كني
اگر . كردم دريافتم كه درمان براي او با روش هواُپونوپونو به معناي عشق ورزيدن به خود است لن صحبت ميهيو
حتي يك رواني  - خواهي كسي را درمان كني  اگر مي. ايد ابتدا آن را شفا دهيخواهي زندگيت را بهتر كني، ب مي

  . دهي را با درمان خودت انجام مي راين كا –جنايتكار 
هاي بيماران دقيقاً چه كاري  پس از نگاه كردن به پرونده. دنك لن پرسيدم كه چطور خود را درمان مياز دكتر هيو      

   ه است؟داد انجام 
   "."متاسفم و دوستت دارم"كنم  من تنها اين عبارت را بارها و بارها تكرار مي": توضيح داد كه او      
  همين؟      
  .همين      
همانطور كه خودت را بهبود . رسد عشق ورزيدن به خود بهترين راه براي بهتر كردن زندگي است به نظر مي      

  .بخشي بخشي، دنيايت را نيز بهبود مي مي
اولوهيت  هآمد را ب پيش مي شكرد، هر چيزي كه در درون در بيمارستان كار مي "ايي"لن يا همانطور كه دكتر هيو      

از خود . داد و اين روش هميشه جواب مي. كرد او هميشه اعتماد مي. كرد و درخواست آزادي آن را مي داد انتقال مي
توانم اين مشكل را رفع  ام، و چطور مي مشكل شده گذرد كه باعث ايجاد اين در درون من چه مي"پرسيد،  مي

آمد اين روش درمان از درون به بيرون چيزي است كه آن را  آن طور كه از شواهد برمي       "كنم؟
تري از هواُپونوپونو وجود داشته باشد كه به  رسد مدل قديمي ظر ميبه ن. نامند هواُپونوپونوي هويت حقيقي مي
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اين شامل يك فرد كمك كننده است كه از طريق . مبلغان مذهبي در هاوايي بوده است عقايد شدت تحت تاثير
ي اتصال فرد  شدند رشته وقتي كه آنها موفق مي. كرد صحبت كردن با مردم به آنها در رفع مشكالتشان كمك مي

تمام . ردكننده ندا اما هواُپونوپونو ي هويت حقيقي نياز به كمك. شد با مشكل را قطع كنند، آن مشكل ناپديد مي
  . دانستم كه آن را بهتر درك خواهم كرد در اين باره خيلي كنجكاو بودم و مي. افتد اتفاق ميفرآيند در درون تو 

به او پيشنهاد دادم كه با كمك من . ي كاري خود چاپ نكرده بود لن تا كنون هيچ اثر مكتوبي از شيوهدكتر هيو     
يك فيلم ويدئويي قديمي موجود بود كه آن را . اي به اين كار داشته باشد رسيد عالقه مينكتابي بنويسد، اما به نظر 

از آنجاييكه . را پيشنهاد كردتور نورتراندرز ي  نوشتهفريب كاربر  همچنين او خواندن كتابي به نام . سفارش دادم
  . ي رسيد، آنرا بلعيدمو وقت. از آمازون سفارش دادم به صورت آنالين ي كتابم فوراً كتاب را من خوره

حقيقت اين است كه ": نويسد نورتراندرز مي. اطالع است هد بي گويد ذهن خودآگاه ما از آنچه رخ مي اين كتاب مي    
تواند در  اما ضمير خودآگاه ما احتماالً مي. ريزند ها واحد اطالعاتي بر سر حواس ما فرو مي در هر ثانيه ميليون

شوند  اي خودآگاه ذخيره مي ها واحد بصورت تجربه ها و ميليون ميليون. پردازش كند واحد را 40ثانيه حداكثر 
  ".كه عمالً هيچ اطالعاتي را در خود ندارند

، از آنجاييكه ما هيچگونه آگاهي درستي از آنچه در بايد بگويم لن را درست فهميده باشمهاي دكتر هيو اگر حرف     
. و اعتماد كنيم 6توانيم انجام دهيم اين است كه آن را باز گردانيم اري كه ميدهد نداريم، تنها ك هر لحظه رخ مي
 گويد او مي. همه چيز: در قبال همه چيز در زندگيصد در صد گردد به پذيرفتن مسئوليت  اين موضوع برمي

شود، چرا  كند، دنيا نيز پاك مي همانطور كه او خود را پاك مي. همين. كارش پاك كردن خود است ي خميرمايه
  . هر چيزي خارج از وجود او تصورات و اوهام است. دنياست ،كه او خود

اي از زندگي خود  بينيم، سايه ، اعتقاد داشتند كه هرچيزي كه در جهان خارج مي7ها يونگيدر حالي كه بعضي از       
اي از خود فرد  چيز آينه كرد كه همه او تصديق مي. كرد، چيزي وراي آن بود لن توصيف ميهيو ماست، آنچه دكتر

اين كار  بايد كند اصالح كند و ست كه چيزي را كه تجربه مياوي خود  گفت اين وظيفه است اما در عين حال مي
دوستت "ي  از نظر او تنها راه اصالح هر چيزي گفتن كلمه. را در درون خود و با اتصال به اولوهيت انجام دهد

خدا، زندگي، جهان، يا هر تعبير ديگري كه براي قدرتهاي برتر جمعي قالب ر تواند د به معبود است، كه مي "مدار
  .روند توصيف شود بكار مي

و . داد شناخت اما داشت وقت زيادي را در اختيارم قرار مي لن مرا نميدكتر هيو. اين يك گفتگوي واقعي بود. اُه       
 درمانگراو سال سن دارد، احتماالً از نظر بعضي افراد  70او تقريباً . كرد تر مي هايش گيج در عين حال مرا با حرف

  . است و از نظر ديگران، پيري خرفت اي بيش نيست ساده

                                                            
ھيت است رسيد مراد نويسنده ارجاع ھمه چيز به منبع اصلی يعنی اولو به نظر می. م ٦  

٧ Jungian کنند تا خودآگاھی  روش تحليل يونگيان، شکلي تخصصی از روان درمانی است که در آن روانکاو يونگي و بيمار با ھم کار می
.                         بيمار را افزايش دھند و بيمار بتواند تعادل روانی خود را بدست آورد
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استم باز هم با او خو صحبت كرده بودم، بسيار هيجان زده بودم، اما مي لنمن از اينكه براي اولين بار با دكتر هيو      
يا  كرد با او مخالفت  شد بسادگي مي شايد چون. كردم نمي گفت درك به من مي ابوضوح آنچه ر. صحبت كنم

اشت داستان استفاده از اين روش نوين  د مي هاي مكرر وا اما آنچه مرا به ديدار. مورد بحث را فراموش كرد موضوع
  .براي درمان جنايتكاران رواني بود

  . ي آن از او پرسيدم درباره. كند رگزار ي نزديك سميناري ب در آيندهخواست  ميلن هيو  دانستم كه دكتر مي     
  "؟كنم درك ميرا  مطالبياز اين سمينار چه "      

  ".كني كني كه آن را درك مي چيزي را درك مي": گفت      
، كني درك ميهر آنچه از چيزي : آمد ميهفتاد  ي ظر شبيه قديمي ترين آموزشهاي دههخوب، آنچه او گفت به ن      

  . كردي بايد درك مي كه ميزي است همان چي
  "چند نفر در سمينار شركت مي كنند؟": پرسيدم      

يا  30من پي در پي به پاكسازي مشغولم تا تنها افرادي كه آمادگي دارند در آنجا حضور پيدا كنند، شايد ": گفت      
  ".واقعاً نمي دانم. نفر 50

  .هايش پرسيدم ي معناي امضاي ايميل ارهدرب "ايي"قبل از آنكه صحبت به پايان برسد از       
  ".اين آرامش وراي قدرت درك است. 8پي اُ آي يعني آرامش من": او گفت      
  . كنم اما امروز آن را خيلي خوب درك ميآن موقع متوجه منظورش نشدم،       

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

                                                            
٨  .POI means peace of I 
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 حقيقتي تكان دهنده

  ي درباره
  قصدها

  
  ستزندگي دروني غير عيني ما چيزي ا

  كه حقيقتاً براي ما به عنوان انسان اهميت 
  اطالعات و درك ما از  ،با اين وجود. دارد

  ي   چگونگي رشد و عملكرد آن در اراده
  .خودآگاه ما بسيار اندك است

  
  عصر فكربنجامين ليبت، 

  

ي سميناري كه  از او درباره. مصبرانه در انتظار اطالعات بيشتري بود لن، بياز اولين تماس تلفني با دكتر هيوپس          
 براي شركت در اين سمينار او هيچ تالشي مبني بر متقاعد كردن من. ي بعد برگزار كند پرسيدم قرار بود چند هفته

. خواهد تنها افراد مناسب و شايسته به اين سمينار بروند كه ميتاكيد دارد اين مسئله  بر و گفت كه پيوسته نكرد
 اطمينان داشت كه الوهيت. باز باشد يشانها خواست كه دريچه ازي نداشت بلكه قلبهايي مياو به جمعيت انبوه ني

 . ي كارها را خواهد داد ترتيب همه براي آن قدرت بزرگتر از هر چيزـــ ي دكتر هيولن اصطالح مورد عالقه ـــ

كرده بود پرسيدم كه آيا مايل است ي دكتر هيولن با من صحبت  اولين بار دربارهكه از دوستم مارك رايان، كسي      
ه او پيشنهاد كردم ب ،با اين اعجاز و معجزه گرش من ي آشنا كردن به عنوان هديه. در سمينار شركت كند يا خير

  . كه مارك نيز مشتاقانه پذيرفت ،بپردازم خودمهاي شركت در سمينار را  كه تمام هزينه
ي  شيوه 9هونادرمانگر هيچ ارتباطي با  استم بدانم كه آيا روش اين روانخو مي. قبل از سفر كمي بيشتر تحقيق كردم     

هونا . در حين مطالعه فهميدم كه اين دو روش هيچ ارتباطي به يكديگر ندارند. متداول درمان در هاوايي دارد يا نه
گرايي  روح كه بعدها نويسنده شد به روايت خود از 10ماكس فريدم النگنامي است كه سرمايه گذاري به نام 

كرده سنتي رمزآلود و  كرد زماني كه به عنوان آموزگار در هاوايي كار مي او ادعا مي. كرد ميهاواييايي اطالق 
ها  انجمن هونا را برپا كرد و بعد 1945او در سال . اسرارآميز را از دوستان هاواييايي خود ياد گرفته است

با وجود . است 11معجزات وراي پنهان در دانش ترين آنها محبوباي از كتابهايش انتشار يافت كه يكي از  مجموعه

                                                            
٩ Huna….. 
١٠ Max Freedom Long 
١١ The Secret  Science Behind Miracles 
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. كردم نداشت اش مطالعه مي جذابيتي كه اثر النگ داشت، هيچ ارتباطي با درمانگري كه من داشتم درباره
ي آنها چيزي  هرگز دربارهالنگ داد كه  هايي مي كردم، درمانگر درس همانطور كه داشتم يادگيري را آغاز مي

  . داد نشنيده بود اي كه دكتر هيولن انجام مي ود، يا حداقل به شيوهنشنيده ب
صبرانه منتظر روزي بودم كه  بي. شد كرد، عالقه و اشتياقم بيشتر مي هر اندازه مطالعه و يادگيري من ادامه پيدا مي     

رواز كردم و در آنجلس پ سرانجام به سوي لس. از كشور خارج شوم و خود درمانگر را از نزديك مالقات كنم
اما هر . آنجلس را به من نشان داد و در آنجا اوقات خوشي را با هم گذرانديم مارك لس. آنجا مارك را ديدم

واقع در كاليفرنيا  12رو به شهر كاراباسا ازاين. اش زياد شنيده بوديم دويمان مشتاق مالقات با مردي بوديم كه درباره
فتگوهاي عميق و سنگيني داشتيم و هر دو مي خواستيم هر چه زودتر در در حين صرف صبحانه هيجان و گ. رفتيم

  . سمينار شركت كنيم
من سعي كردم روي انگشتان پايم بايستم تا . وقتي به اتاق سمينار رسيديم حدوداً سي نفر در آنجا حضور داشتند     

مي خواستم درمانگر را . مرا مي گرفت اما سرهاي افرادي كه جلوتر ايستاده بودند جلوي ديد. بتوانم او را ببينم
سرانجام هنگامي كه به در . مي خواستم دكتر هيولن را ببينم. مي خواستم اين مرد اسرارآميز را ببينم. ببينم

  .رسيديم، دكتر هيولن به من سالم كرد
يم و گرمي صداي مال ".فنگهدارت باشد ژوز خدا": من دراز كرده بود گفت سوي درحالي كه دستانش را به     

و پيراهن گشاد و كت و شلوار رسمي به داشت و همچنين  داكرزكفش . عين حال جذاب و مقتدر بودداشت و در
يك كاله بيس بال بر سر گذاشته بود كه بعدها فهميدم پوشيدن اين كاله مختص او بود و هميشه آن را بر سر مي 

  .گذاشت
ان پرسيد و اينكه از او از پروازم. گفتگوي كوتاهي با هم  داشتيم ".نگهدارت باشد مارك خدا": به دوستم گفت     

اد بنفس اعتم. گ عاشق اين مرد شدمندر بي. ر راه بوديم و چند سوال ديگرآنجلس چند ساعت د تگزاس تا لس
   .كرد در من نفوذ ميي او  دروني و حالت پدربزرگانه

  . ه محض اينكه سمينار شروع شد مرا صدا زدب. دكتر هيولن دوست داشت كارش را سر وقت شروع كند    
  ؟وقتي يك فايل را از كامپيوترت پاك مي كني، به كجا مي رود! وزفج     
  .مطمئن بودم كه آنها هم نمي دانستند. همه خنديدند ".نمي دانم": پاسخ دادم     
ان حذف مي كنيد، آن فايل به كجا مي وقتي يك فايل را از كامپيوترت": آنگاه دكتر هيولن سوال را از جمع پرسيد     

  "رود؟
    ".سطل زباله": يك نفر بلند پاسخ داد     

                                                            
 کاراباسا ١٢
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خاطرات شما نيز همين . از ديد شما پنهان است تر شما است فقطكامپيو دراما هنوز . دقيقاً": دكتر هيولن گفت     
كاري كه بايد دائماً انجام دهيد . ندآنها هنوز در وجود شما هستند حتي اگر جايي دور از ديد شما باش. طور هستند

  ".اين است كه آنها را بطور كامل و دائمي پاك كنيد
چرا . اين مسئله برايم بسيار جالب بود اما نمي دانستم چه مفهومي  دارد و يا موارد حذف شده به كجا بايد بروند     

  من بايد دائماً خاطراتم را پاك كنم؟
. يا از طريق الهاماز طريق خاطرات . ما دو روش براي گذران زندگي خود داريدش": دكتر هيولن توضيح داد     

. دهد ويي الهي است كه به شما پيغام ميالهام نير. شوند اي هستند كه در ذهن تكرار مي هاي كهنه خاطرات برنامه
. پاكسازي خاطرات است تنها راه شنيدن صداي الوهيت و دريافت الهام،. خواهيد از منبع الهام تغذيه شويد شما مي

   ".تنها كاري كه بايد انجام دهيد پاك كردن است
دكتر هيولن زمان زيادي را صرف كرد تا شرح دهد چگونه نيروي الهي همان وضعيت صفر است ــــ در واقع اين     

دگي ما در زن. هيچ چيز مگر الوهيت. بدون هويت. بدون خاطره. همان جايي است كه ما هيچ محدوديتي نداريم
ارزشي داريم كه به تعبير  هاي بي ر مي گيريم اما بيشتر اوقات فايللحظاتي وجود دارند كه در اين وضعيت صفر قرا

   .مان هستند نشدني تمام خاطراتهمان دكتر هيولن 
ن خود در درو ،انداختم ردم و به فهرست بيماران نگاهي ميوقتي در بيمارستان رواني كار مي ك": او ادامه داد     

 ".شد بيماران آنطور رفتار كنند اي بود كه باعث مي ي برنامه به مثابه. بود اين نوعي حافظه. احساس درد مي كردم
وقتي كه وجود آن برنامه را حس كردم، آنرا . آنها هيچ كنترلي بر رفتار خود نداشتند و درگير برنامه شده بودند

  ".پاك كردم
توضيح داد، كه بيشتر آنها را اي پاكسازي را براي ما ه اي از روش او مجموعه. است اي برگشت پذير ولهپاكسازي مق    

بايد در كارگاه  دخواهيد آنها را فرا بگيري اگر مي. اند محرمانه، چون توانم اينجا برايتان بازگو كنم نمي
  ). org.hooponopono.www(هواُپونوپونو شركت كنيد

اده برد و هنوز هم از آن استف تر هيولن در بيشتر موارد بكار ميكنم كه دك معرفي مي  پاكسازي ي براير اينجا روشد 
  :برم وشي است كه امروز من نيز بكار ميكند و ر مي

  . آوريد وقفه خطاب به الوهيت به زبان كه بايد آنها را بطور مداوم و بيعبار ت ساده وجود دارند  4تنها      
  ".دوستت دارم"     
  ".متاسفم"     
  ".لطفاً مرا ببخش"     
  ".ارمزسپاسگ"     
دقيقًا همان گونه كه گاهي اوقات . ي ذهن من شد ملكه "دوستت دارم"خر هفته عبارت پس از پايان اولين سمينار آ     

دوستت "ت من نيز با شنيدن عبار شويد، شود از خواب بيدار مي آهنگي كه مرتب در سرتان تكرار ميشما با 
. داد به من ميآگاهانه، اين عبارت هميشه بود و احساس خوبي  خواه آگاهانه يا نا. شدم از خواب بيدار مي "دارم
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. كند رار اين عبارت همه چيز را پاك ميكردم بي آنكه بدانم چطور تك هر حال من اين عبارت را تكرار ميبه 
  بد باشد ؟ ،در صورت يا قالبحتي توانست به هر شكل،  مي "دارمدوستت "ور عبارتي همچون چط

 يتوانيم تشخيص دهيم كه چيز جوزف، چطور مي: پرسيد. دكتر هيولن براي بار دوم در سمينار به من اشاره كرد      
  خاطره است يا الهام؟ 

  :سوالش را درست درك نكردم، اينطور ادامه داد      
كسي كه به سرطان مبتال شده است، آن را خودش ايجاد كرده يا الوهيت او را به چالش  توان فهميد چطور مي      

  كشيده تا به اين وسيله به او كمك كند؟
توان فهميد كه يك اتفاق از ذهن خود  چطور مي. دم سوالش را پردازش كنمسعي كر. اي سكوت كردم براي لحظه     

  فرد نشات گرفته است يا از اولوهيت؟
  ".دانم نمي": اسخ دادمپ     
يد و و دقيقاً به همين دليل است كه شما مجبوريد دائماً پاك كنيد، پاك كن. دانم من هم نمي": دكتر هيولن گفت     

ه چيز را پاك دانيد چه چيزي خاطره و چه چيزي الهام است بايد هرچيز و هم از آنجاييكه نمي ".پاك كنيد
  . به وضعيت صفر. ز صفر برسيدكنيد تا به مر آنقدر پاك مي. كنيد

كند كه ذهن ما چشم انداز كوچكي از جهان دارد و اين چشم انداز نه تنها ناقص است، بلكه  دكتر هيولن بيان مي     
 14گاي كالكستوني  نوشته 13ذهن نافرمانمن اين مفهوم را نپذيرفتم تا زماني كه كتاب . فاقد دقت الزم نيز هست

  . را خواندم
كند مغز ما قبل از آنكه خودمان آگاهانه تصميم به انجام  ه كه ثابت مين كتاب كالكستون از آزمايشاتي نوشتدر اي     

  . كاري بگيريم، به ما مي گويد كه آن كار را انجام دهيم
ي وصل افرادي را به دستگاه نوار مغز الكتريكبنجامين ليبت، در يك آزمايش معروف، متخصص اعصابي به نام      

دستگاه نشان داد قبل از آنكه شخص قصد خودآگاهي براي . گذرد داد درون مغز آنها چه مي كه نشان مي كرد
قصدهاي ما از  شود و اين مسئله حاكي از آن است كه ايجاد ميانجام كاري داشته باشد موجي از فعاليت مغزي 

  .شوند آيند و سپس وارد ضمير خودآگاه مي ضمير ناخودآگاه مي
كشف كرده است كه قصد انجام يك كار، حدود يك پنجم ثانيه قبل ليبت  ": نويسد در كتاب خود مي ستونكالك      

از قصد به شود ــــ اما جريان آن فعاليت در مغز بطور موثقي حدود يك سوم ثانيه قبل  يجاد مياز اقدام به آن ا
   "!آيد انجام آن كار بوجود مي

آزمايشاتي از ": مي نويسد  16چرا مي خواهيم، چه مي خواهيم ،در باب اشتياقا نام  كتاب خود ب در 15ويليام ايروين     
از ضمير  ، بلكهگيرند ي عقالني و آگاهانه شكل نمي هاي ما به شيوه باز اين قبيل نشان مي دهند كه انتخا

    ".شويم رسند، مالك آنها مي كه سرانجام به سطح خودآگاه ما ميآيند و هنگامي  ناخودآگاه ما بوجود مي
                                                            
١٣ Wayward Mind 
١٤ Guy Claxton 
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  ،17عصر زمان ،ارائه داده بود در كتابش در اين خصوص مهم و جنجالي را ي، مردي كه آزمايشاتبنجامين ليبتخود      
  . گاه كنترل شودآظهور ناخودآگاه يك قصد جهت تبديل شدن به يك عمل نمي تواند بطور خود:  نوشت

انتخاب خودآگاه شما ناشي شده است از رداشتن اين كتاب تمايل به بممكن است بنظر برسد كه به عبارت ديگر،      
  اما در حقيقت ابتدا مغز 

به طور اي كه ممكن است  ال خواستهفرستد و سپس ذهن خودآگاه شما به دنب شما سيگنالي براي برداشتن كتاب مي
اشتن آن كتاب دستور به برد  ".اين كتاب جالب بنظر مي رسد، آن را برمي دارم"شود، همچون ابراز  شفاهي

 ي ديگري قابل توجيه بود، اما كرديد اين كار به شيوه تاب را برنداريد، كه اگر چنين ميوانستيد كتشما مي . دهد مي
  . كرد كنترل كنيدترغيبتان د منشا پيغامي را كه به انجام دادن آن كار يتوان نمي

دي هرگز در ضمير خودآگاه شكل يچ قصطبق اظهارات كالكستون، ه. مشكل استكردنش دانم كه باور  مي     
آگاهي هستند؛ نمادهايي هستند كه  قصدها پيش. آنجا قرار نگرفته استهرگز هيچ طرحي براي آن در . گيرد نمي
  . زنند تا به ما نشان دهند چه حوادثي ممكن است در شرف وقوع باشند ضمير ناخودآگاه ما برق سريعي مي در

  . كار، چيزي بيش از يك پيش آگاهي روشن نيستقصد روشن براي انجام يك      
  آيند؟  افكار از كجا مي: مسئله اي كه فكر مرا به خود مشغول كرده اين است كه     
 "18عامل جاذب"از آنجاييكه به قدرت اراده و قصد كردن در كتاب . پراند ن موضوع حقيقتاً عقل را از سر مياي     

الً ام، برايم شوك بزرگي بود كه دريابم قصد و نيت اص ي آن صحبت كرده درباره رازام، و نيز در فيلم  اشاره كرده
ــــ وقتي كنيم در حال انجام آن هستيم  رسد آنچه كه فكر مي ظر ميبن. پرداختم چيزي نبوده كه بايد به آن مي

  . مغز به جريان افتاده است دروني تمايل يا كششي است كه قبالً از  كنيم ـــ تنها بيان ساده قصد انجام كاري  را مي
آيد اين است كه چه چيزي يا چه كسي مغز را وادار به ارسال آن قصد يا ايجاد آن نيت  سوال بعدي كه به ذهن مي     

او خنديد و گفت كه  "چه كسي در اين باره مسئول است؟"لن پرسيدم، ت؟ در واقع من بعدها از دكتر هيوكرده اس
  . از سوال من خوشش آمده است

  خوب پاسخ اين سوال چيست؟      
من با جديت ذهني و پافشاري بر قصد خود براي . ي موضوع قصد و نيت گيج بودم اعتراف مي كنم كه هنوز درباره     

هاي مغز ر ابراز كرده بودم يا تنها به هشدايا با اين كار قصد خود را آ. پوند وزن كم كرده بودم 80كاهش وزن، 
دكتر با ن پاسخ داده بودم؟ آيا اين نوعي الهام به حساب مي آمد يا يك خاطره؟ اين سوال را خود براي كاهش وز

  :و او اينطور پاسخ داد در ميان گذاشتمهيولن 
  . ، اصالً مشكلي وجود ندارد كه نياز به قصد رفع كردن آن وجود داشته باشدهيچ چيزي وجود نداردي صفر  در نقطه    

                                                                                                                                                                                         
١٥ William Irvine 
١٦ On Desire: why we want, what we want 
١٧ Mind Tmei 
١٨The  Attractor Factor 
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اطرات در تو جانشين وضعيت شوند و اين خ تنها خاطراتي هستند كه تكرار مي ضافه وزن،نگراني هاي مربوط به ا
براي بازگشت دوباره به وضعيت صفر، تو به الوهيت نياز خواهي داشت تا خاطرات نگراني از . شوند صفر مي

  .اضافه وزن را از ذهنت پاك كني
آگاه ذخيره الهام از الوهيت و خاطراتي كه در ضمير ناخود: دتواند بر تجربه حاكم باش تنها دو قانون وجود دارد كه مي

  .كه اولي نو و تازه است و دومي مهجور. اند شده
ر افزوده خواهند ي چيزهاي ديگ و آنگاه همه )ي صفر نقطه(اول نگين پادشاهي را طلب كن  ": است از مسيح نقل شده

    ").الهام( شد
روت، تندرستي، و آرامش ــــ جاري ها ــــ ث ي موهبت از آنجا و از او همه"... هيت استي صفر جايگاه تو و الو نقطه

 ".دنشو مي

  آرامش من،
  دكتر هيولن

  
 كرد و سرچشمه را اشاره مي اند آنطور كه از شواهد معلوم بود، دكتر هيولن به قصدهايي كه در گذشته وجود داشته     

شما از آنجاست كه . وجود ندارددر آن  هيچ محدوديتي داد ـــــ وضعيت صفر، جايي كه مورد توجه قرار مي
تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين . نگراني از اضافه وزن يك خاطره است. كنيد خاطرات يا الهام را تجربه مي

ن، اطمينان حاصل پاكسازي  آبا . اري كنيدزسگاست كه دوستش بداريد، فراموشش كنيد و حتي بخاطرش سپا
كه اين به صرف انرژي و پشتكار روشن است . د داشتيخواه از الوهيت نشانسي براي الهام گرفتخواهيد كرد كه 

اما محض رضاي خدا . در عين حال، تسليم نشدن هم ممكن است تبديل به عادت شود. زيادي نياز داردبسيار 
  ! اين كار را انجام دادبايد چطور 

. شود شتياق براي پرخوري ديگر ظاهر نميآنگاه ا. شود زي ناپديد ميطرات، اين برنامه رودر عوض با پاك كردن خا     
  . ماند آرامش است تنها چيزي كه باقي مي

تا زماني كه . كند ي گشادي است كه بر تن گريه مي ه با الهام، قصد همچون لباس كهنهبه طور خالصه، در مقايس     
الهام منبع محض آنكه آن را به  به .پرداختم آن ميبا  نجام كاري را در ذهن داشتم، ناخودآگاه به مقابلهقصد ا

  .واگذار كردم، زندگي به كلي تغيير كرد
. ي قدرت قصد كردن سردرگم بودم كند، و هنوز هم درباره بودم كه دنيا با همين نظم كار ميمن هنوزهم مطمئن ن    

  .پس تصميم گرفتم به جستجو ادامه دهم
از او سوالي را پرسيدم كه مدتها در . براي صرف شام مالقاتي داشتم 19ندا برنرو ،رازوفق با تهيه كننده و سازنده فيلم م

   "يا آن را از كسي دريافت كرديد؟ از خود شما بودايده ي ساخت اين فيلم "پرسيدم، . ذهن داشتم

                                                            
١٩ Rhonda Byrne 
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شد، به او الهام شده  وسيبازاريابي ويري ساخت اين فيلم مشهور كه منجر به انتشار آن از طريق  دانستم كه ايده مي    
هن او ي چند ثانيه به ذ ي ساخت اين فيلم ناگهان و در فاصله او گفت كه ايده)  .www.thesecret.tv. (بود

ي ساخت  بوضوح روشن است كه ايده. رده بوددقيقه آماده ك 10ي اين فيلم را در عرض  گزارش اوليه. رسيده بود
  . نحوي به او الهام شده باشد قوي ترين فيلم تبليغاتي تاريخ بايد به

كند اين كار  ام شده است يا اينكه او احساس ميبه او اله ساخت تيزر تبليغاتي همي  بدانم كه ايدهخواستم  مياما من      
آيا ما قصدهايي را بيان . و نيت در همين جاست ي  قصد ي اصلي مسئله گره. گري انجام داده استرا به داليل دي

ناميم؟ اين همان سوالي است  كنيم كه آنها را قصد مي هايي را دريافت مي كنند يا ايده اوت ايجاد ميكنيم كه تف مي
  . كه در مالقاتي كه با هم داشتيم از او پرسيدم

كرد و در خود به دنبال پاسخي  درحالي كه عميقاً به سوال من فكر مي. طوالني سكوت كرد يبراي مدت روندا    
  . سرانجام، لب به سخن گشود. ا به سوي ديگري دوختنگاه خود رگشت،  مي

پس مي توانم بگويم . من آن را ساختم. ي كار من بودم اما كننده. ايده به من الهام شد البته اين. مطمئن نيستم": گفت     
  ".فيلم ساخته شودمن باعث شدم اين 

از آنجاييكه اين فيلم . ه اين معنا كه به او الهام شده بوداو اين ايده را دريافت كرده بود ب. جواب او كامالً گويا بود     
توانم  شده است، تنها چيزي كه ميفروخته و اي بازاريابي  و خوش ساخت است و بطور استادانه بسيار قوي

بايد در عمل اجرا  بله كاري بوده كه مي. نمايان استلوهيت در آن كه رد پاي اي آن باور كنم اين است  درباره
  . ي اصلي به او الهام شده است اما ايده. آن را انجام داده است رونداه و شد مي

هايي كه بر سر آن  كران اين فيلم گذشته بود و همهمهي جالب توجه اين است كه پس از آنكه چندين ماه از ا نكته     
اين فيلم فرستاد و در آن ايميلي به تمام ستارگان شركت كننده در  رونداايجاد شده بود به اوج خود رسيده بود، 

وقت خود را صرف بيان  بجاي آنكه. خود را ادامه خواهد دادگفت كه از حاال به بعد اين فيلم حيات مستقل 
الري . كتابي در شرف چاپ بود. قاپيد ها را مي د و فرصتقصد خود از اين كار كند، تلفن هايش را جواب مي دا

فيلم در ي صوتي  نسخه. هاي موجود در فيلم بود ويژه بر اساس ايدهي دو قسمتي  مشغول ساخت يك برنامه كينگ
  . شدند اهر مييكي پس از ديگري ظنتايج . حال انتشار بود

وقتي كه شما در وضعيت صفر قرار داريد كه در آن هيچ محدوديتي وجود ندارد، هيچ نيازي به قصد يا نيت       
  . نيدك و عمل ميكنيد  مي به سادگي دريافت. نداريد

 . دهند و معجزات يكي پس از ديگري رخ مي      
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  . كنيدمتوقف توانيد الهام را  هرچند، شما مي
كه . ايجاد شده بود مقاومت كند و به آن نه بگويددر او براي ساخت فيلم  توانست در مقابل كششي كه مي روندا     

شود ــــ حال چه  انجام كاري در ذهن شما ايجاد مي ي فكروقت. آيد روي كار مي ي آزاد اراده رسد در اينجا بنظر مي
وانيد تصميم بگيريد كه به آن ت اطالع داشته باشيد مي الهام يا از خاطرات ــــ اگر ازعلت ايجاد آن انگيزه از منشا

  .بزنيد يا نه عمل دست
ـــ قدرت آگاه شما ـي خود هاراد،گويد مي 21ذهن و مغزدر كتاب قوي خود   20جفري اسچوارتزبر اساس آنچه       

ممكن  ،به بيان ديگر. گاه شما ايجاد شده است بايستدتمايلي كه در ضمير ناخودآ تواند در مقابل انتخاب ــــ مي
همان  اين. را ناديده بگيريدتوانيد اين ميل  مي ود اما اگر بخواهيدبرداشتن كتاب در شما ايجاد ش براي است تمايل

  "22.آزادي عمل نكردن"، اسچوارتز تعبير آزادي عمل است، يا به 
آيند،  ز مغز ميبراي افكاري كه ا ،ي آزاد اين انديشه را پذيرفت كه اراده} ليبت{در سالهاي بعد "كه نويسد  مي او       

  ".آن را نيز ناديده نگرفت و اشارات اخالقي حكم يك نگهبان را دارد
قبل شود و  كه تمايل به انجام كاري ايجاد مياز آنبعد ي آزاد،  فت كه ارادهاي دريا روانشناس افسانه 23ويليام جيمز       

ما . توانيد به آن پاسخ مثبت يا منفي بدهيد هم اين شما هستيد كه ميباز . واقع مي شود انجام شود از آنكه آن كار
اين بود كه ه من بياموزد كرد ب آنچه دكتر هيولن سعي مي. ز داريمبراي بررسي درست اين حق انتخاب به آگاهي نيا

ي افكار، حال الهام يا خاطرات، من بهتر قادر خواهم بود درست را از نادرست تشخيص  با پاكسازي مداوم همه
عادتهايي كه مرا  كنم چراكه انتخاب كردم كه ديگر از خاطرات يا كم متوجه شدم كه دارم وزن كم مي كم. بدهم

با انتخاب عدم پيروي از آن تمايالت، توانايي آزادي . د اطاعت نكنمكردن تحركي ترغيب مي  به پرخوري و كم
به بيان ديگر اشتياق براي پرخوري يك خاطره بود، نه . عمل يا آزادي عمل نكردن را در خود به اجرا درمي آورم

. دادم ت نميگرفتم و به آن اهمي من آن برنامه را ناديده مي. وهيتلشد نه از ا از يك برنامه ناشي مي. لهاميك ا
دوست  را برنامهآن آوري كردم اين بود كه بهترين راه اين است كه  باره جمع هاي دكتر هيولن در اين آنچه از گفته
  .لوهيت باقي نماندني كه خودش منحل شود و چيزي جز ابداري تا زما

كنم هيچ چيز را حذف نكه  دم و تصميم گرفته بودمدا خوب گوش ميهم كامالً همه چيز را درك نكردم، اما باز 
   .براي بازگو كردن دارددانستم دكتر هيولن ديگر چه مطالبي  نمي. چراكه همه چيز تازه بود

  
  
  
 

                                                            
٢٠ Jeffrey Schwartz 
٢١ The Mind and The Brain 
٢٢ Free wont 
٢٣ William James 
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 آيا استثنايي هم هست؟
 
 . بيني من همان داستانم كه تو در تفكرت آنگونه مي 

  دهند  ي نبردها روي كاغذ رخ مي بايرون كيت، همه__
  

گفت هر چيزي را كه  دكتر هيولن مي. تر از آني بود كه انتظارش را داشتم فته جالبماجراهاي آخر ه             
خواهي چيزي را تغيير بدهي،  اگر مي. در درون توست، هر چيز، كني كني و هر چيزي را كه تجربه مي جستجو مي

هيچ . ئوليت استي اصلي، پذيرش كامل مس مسئله. دهي، نه در جهان خارج اين كار را در درون خودت انجام مي
  . كس ديگري سزاوار سرزنش نيست جز خود تو

   "فرض كنيد به كسي تجاوز شود، يا تصادف كند، آنوقت چه؟ او چه گناهي دارد؟": شخصي پرسيد            
آيد،  تا به حال پيش آمده از خودت بپرسي چرا هر زمان مشكلي برايت پيش مي": دكتر هيولن جواب داد            
بدون . ت در آنجا حضور داري؟ مسئله اين است كه مسئوليت تمام كارهايت را خودت بر عهده بگيريخود

ي خود  مسئوليت تمام كارها بر عهده. هيچ راهي براي گريز از چيزهايي كه دوست نداريد وجود ندارد. استثناء
   ".تمام كارها _شماست

كرد و با جنايتكاران و متجاوزان روبرو شد، باز هم  ي كار ميحتي زماني كه خود او در بيمارستان روان            
براي . گيرد دانست عملكرد غلط آنها از خاطراتشان سرچشمه مي او بخوبي مي. ها را خود بر عهده گرفت مسئوليت

ن اي. و تنها راه براي زدودن خاطرات، پاكسازي است. كرد كمك به آنها او بايد خاطرات را از ذهن آنها محو مي
گفت در بيمارستان رواني هيچ بيماري را در قالب  خواست به ما بفهماند، وقتي مي همان چيزي بود كه او مي

كرد و خطاب به  هاي آنها مراجعه  و به اسامي آنها نگاه مي در عوض او به پرونده. جلسات درماني مالقات نكردم
دانست  داد كه مي او كاري را انجام مي ".، و متشكرمدوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش"كرد،  الوهيت نجوا مي

داد،  همانطور كه دكتر هيولن اين كار را در درون خود انجام مي. كند تا به حالت صفر برسند  به بيماران كمك مي
  .بيماران درمان شدند

در زبان . ردن يك اشتباهبه بيان ساده هواُپونوپونو يعني، درست كرن يا جبران ك"گويد،  دكتر هيولن مي           
بر اساس باورهاي اهالي هاوايي . است "كمال"به معناي  "پونوپونو"است و  "علت"به معناي  "هواُ"هاواييايي 

هواُپونوپونو راهي را . اند گيرند كه آلوده به خاطرات دردناكي از گذشته باستان، اشتباهات از افكاري سرچشمه مي
شوند، در اختيار ما قرار  ات دردناك كه منجر به ايجاد عدم تعادل و بيماري ميبراي آزاد كردن انرژي اين خاطر

   ".دهد مي
اما اين فرآيند تماماً در درون خود فرد . تر، هواُپونوپونو يك فرآيند حل مشكل است و باز هم به زباني ساده           

  . دهد رخ مي
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 1982او كاهني دوست داشتني است كه روشش را در نوامبر . ستاين روش پيشرفته و جديد را مورنا ايجاد كرده ا     
ها، و  ها، دانشگاه گري شنيده بود كه در بيمارستان ي درمانگر معجزه دكتر هيولن درباره. به دكتر هيولن آموخت

مانش با او مالقات كرد، دخترش را كه به زونا مبتال بود به او سپرد تا در. كرد حتي در سازمان ملل سخنراني مي
از آنجاييكه دكتر هيولن در آن . اش را رها كرد تا شاگرد مورنا شود و روش درمانش را بياموزد كند، و زندگي

كه البته چندان غير . اش را هم ترك كرد زمان در مسائل خانوادگي خود نيز با مشكالتي مواجه شده بود، خانواده
ي خود را ترك كردند تا در مكتب معلمي معنوي  خانوادهاند كساني كه  در طول تاريخ كم نبوده. عادي هم نيست

  .خواست روش مورنا را بياموزد دكتر هيولن مي. حكمت بياموزند
او در كارگاهي كه مورنا آن را برگزار كرده . درنگ نپذيرفت هاي عجيب و غريب مورنا را بي اما او روش            

او داشت با ارواح و ": دكتر هيولن گفت. گاه را ترك كردنويسي كرد و بعد از گذشت سه ساعت كار بود نام
   ".براي همين من آنجا نماندم. زد موجودات ديگري حرف مي

ي شركت در كارگاه را پرداخت كرد و سعي كرد در  ي بعد دوباره بازگشت و شهريه دكتر هيولن يك هفته            
هاي او در نظر دكتر هيولن و  تمام آموزش. ز هم نتوانستبا. هاي آموزشي مورنا شركت كند يكي ديگر از كارگاه

  . رسيد، پس باز هم كالس را ترك كرد ذهن آكادميكش احمقانه بنظر مي
هنوز هم . ها شركت كردم براي بار سوم بازگشتم و به مدت يك هفته در تمام آموزش": دكتر هيولن گفت           

از آن زمان تا انتقالش در . گفت وجودش بود كه با قلب من سخن مي كردم مورنا ديوانه است اما حسي در فكر مي
  ".در كنار او ماندم 1992سال 
دعاهاي او به . كرد هاي دكتر هيولن و ديگران، روش معنوي و خودجوش مورنا معجزه مي بر اساس گفته           

خواستم همه چيز را ياد بگيرم، و تا به  مي دانم كه فقط مي. كردند اي خاطرات را تنها با اداي الفاظ، پاك مي گونه
  . داشتم رسيدم دست از تالش برنمي هدفم نمي

نوشته بود، بطور سر بسته به روش خود  اشاره كرده  من يك برنده هستم اي كه براي كتاب  مورنا در مقاله          
ام، با اين وجود اين  اصالح و تعديل كردهام، و آن را  ي قديمي استفاده كرده سالگي از اين شيوه 2من از سن ". بود

  ".را حفظ كرده است "دانايي كهن" "نفس"روش هنوز هم آن 
هواُپونوپونو فرآيندي است كه از بخشش، توبه، و ": گويد ميترين راه،  آساندر كتاب كوچكش،  24ميبل كاتز          

كنيم، به معناي آن است كه  استفاده مي هر زماني كه ما از يكي از اين ابزارها. دگرگوني تشكيل شده است
آموزيم هر چيزي  ما مي. كنيم ايم و براي خود طلب بخشش مي مسئوليت اعمال خود را صد در صد به عهده گرفته

  ".هاي ذهني خودمان است دهد، تصويري از برنامه كه در زندگي ما رخ مي
  . نوپونوي هويت اصليِ مورنا، چه تفاوتي با نوع كهن آن داردچيزي كه برايم جالب بود اين بود كه بدانم هواُپو          

                                                            
٢٤Mabel Katz  
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هاي الزم را دريافت كرده است، مسئوليت  در هواُپونوپونوي كهن، عضو برتر، كه براي حل مشكالت آموزش          
در اين مسئله هميشه . دارد اين موقعيت را براي افراد فراهم كند كه شانس بيان مشكالت خود را داشته باشند

بايد . بيند هواُپونوپونوي كهن موضوع بحث برانگيزي بوده است چراكه هر كسي مسائل را متفاوت از ديگران مي
ي جديد هواُپونوپونو را بيشتر دوست دارم، به اين صورت كه همه چيز در درون فرد اتفاق  اقرار كنم كه من شيوه

تر  رسد اين شيوه منطقي به نظر مي. نياز نداشته باشد طوري كه فرد براي درمان خودش به هيچ كس ديگري. افتد مي
سمت تاريك ( 25ام؛ دبي فورد از آنجاكه من خودم شاگردي يكي از همين معلمان درمانگر را كرده. باشد

 .، خوب درك كرده بودم كه جاي تغيير درون انسان است، نه فضاي پيراموني اشخاص ديگر)جويندگان روشني

را كه  "خود"همراه با طي مراحل هواُپونوپونوي جديد، مورنا سه بخش از ": اينطور ادامه داد دكتر هيولن           
اين سه بخش كه در تك تك . براي رسيدن به هويت حقيقي نقش حياتي دارند در اين روش گنجانده است

خودآگاه، و /مادر) Uhane(ناخودآگاه، هان /كودك) Unihipili(هاي حقيقت وجود دارند، يونيهيپيلي  سلول
ي دروني در هماهنگي با يكديگر باشند، فرد با  وقتي اين خانواده. فوق آگاه نام دارند/پدر) Aumakua(آماكوا 

بنابراين، هواُپونوپونو به . كند با ايجاد اين تعادل، زندگي جريان خود را آغاز مي. جهت و همسو است الوهيت هم
 ".يشتن بازيابد و سپس آن را در تمام هستي منتشر كندكند تعادل خود را ابتدا در خو فرد كمك مي

 :كند دكتر هيولن اين روند جالب را اينطور توصيف مي            

ي مشكالت از ايجاد افكار  براي اهالي هاوايي كهن، شروع همه. اي است هواُپونوپونو واقعاً فرآيند ساده"            
پس مسئله چيست؟ مسئله اين است كه . ن به خودي خود مسئله نيستاما داشتن فكري در ذه. گرفتند نشات مي

 ".ها، يا اتفاقات خاطراتي از اشخاص، مكان - ي افكار ما با خاطرات دردناكي همراه هستند همه

 تواند انجام دهد اين تواند مشكالتي نظير اين را حل كند، چرا كه تنها كاري كه مي قدرت تعقل به تنهايي نمي"           
خواهيد اين افكار از  شما مي. مديريت كردن هيچ ارتباطي با حل مسئله ندارد. است كه مسائل را مديريت كند

افتد اين است كه الوهيت افكار  پردازيد، چيزي كه اتفاق مي وقتي به تمرين هواُپونوپونو مي! ذهنتان پاك شود
ر اين روش شما هرگز شخص، مكان يا چيزي را د. كند گيرد و آنها را پاك يا خنثي مي دردناك را از شما مي

ي  بنابراين اولين مرحله. كنيد هاي مرتبط با آن شخص، مكان يا چيز را خنثي مي كنيد بلكه انرژي پاكسازي نمي
 ".هواُپونوپونو پاكسازي انرژي است

شود، و لوح  شود؛ بلكه آزاد مي مينه تنها آن انرژي خنثي . دهد العاده خوبي رخ مي در اين مرحله اتفاق فوق"             
قدم آخر اين است كه اجازه دهيد الوهيت به درون شما راه . نامند در بوديسم آن را خال مي. شود جديدي ايجاد مي

 ".پيدا كند و خال را از نور پر كند

نجام دهيد اين است كه به تنها كاري كه بايد ا.  براي تمرين هواُپونوپونو، الزم نيست بدانيد مشكل چيست"             
به محض اينكه متوجه . كنيد توجه داشته باشيد مشكالتي كه خودتان از لحاظ جسمي، عاطفي، و غيره تجربه مي

                                                            
٢٥ Debbie Ford 
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متاسفم، لطفا "اند، وظيفه داريد فوراً پاكسازي را آغاز كنيد و بگوييد،  شديد يكي از اين حاالت در شما ايجاد شده
  ".مرا ببخش

هايي را كه با او انجام شده بود گوش  كردم، و مصاحبه ي مورنا تحقيق و بررسي مي طور كه بيشتر دربارههمان             
. كرد پيدا كردم زمزمه مي -ديد ديد يا نمي حال چه آنها را مي-دادم، باالخره دعايي را كه او براي شفاي بيماران مي

  :مناجات مورنا به شرح زير است
              

ات،  ايم و تو،  خانواده ام، و نياكانم مرتكب خطايي شده اگر من، خانواده... ت، پدر، مادر، فرزندخالق معنوي 
ايم طلب بخشش  و نياكانت را با افكار، گفتار، رفتار، و اعمال خود از روز ازل تا به امروز رنجانده

ها  هاي منفي، و لغزش انرِژيي خاطرات، موانع،  همه. بگذار اين آلودگي پاك، تطهير، و آزاد شود...كنم مي
  ...را از من دور كن و آنها را به نوري پاك مبدل كن

دانستم هر چه كه بود اساس آن بر مبناي  شد، اما مي دانستم اين نيايش چطور منجر به شفاي كسي مي هيچ نمي             
ردند كه با درخواست بخشش، ما ك آنطور كه از شواهد پيدا بود مورنا و بعد دكتر هيولن تصور مي. بخشش بود

آنچه مانع از شادي ماست، چيزي نيست جز فقدان . كند مسيري را پاك مي كنيم كه شفا در آن ظهور پيدا مي
  . كند بخشش درهاي روح ما را براي ورود عشق باز مي. عشق
نداشتم از اينكه تمرين واقعيت اين است كه هنوز درك درستي . اين ماجراها برايم بسيار جالب بود             

اما به گوش دادن . تواند به من، شما، و يا بيماران رواني كمك كند تا خود را درمان كنيم هواُپونوپونو چطور مي
هيچ استثتايي وجود  -مان را به عهده بگيريم گفت ما بايد صد در صد مسئوليت زندگي دكتر هيولن مي. ادامه دادم

ورد قبول نيست و هيچ راه گريزي براي شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت وجود اي م ندارد و هيچ عذر و بهانه
  . ندارد
صد خودمان  در پذيرفتيم كه صد  دانستيم و مي ي ما مي تواني تصور كني كه همه اصال ً مي": دكتر هيولن پرسيد            

نم يك روز كامل را سپري كنم بدون اينكه مسئول همه چيز هستيم؟ ده سال پيش با خودم عهدي بستم كه اگر بتوا
ي ديگران قضاوت كرده باشم، به عنوان جايزه يك بستني گردويي بزرگ براي خودم بخرم، آنقدر بزرگ  درباره

ها حواسم هست كه ذهنم  بيشتر وقت! اما هرگز نتوانستم اين كار را انجام دهم. كه از خوردن آن دل درد بگيرم
   ".ي ديگران سپري كنم قت نتوانستم يك روز كامل را بدون قضاوت دربارهرا كنترل كنم اما هيچ و

توانستم بين احساسات خودم و اعترافات او ارتباط  مي. خوب، حاال ديگر مطمئن شدم كه او هم انسان است             
ردم يا موقعيت هايي بودم، هنوز در مواجه شدن با م  همه بر روي خودم كار كرده با وجود اينكه آن. برقرار كنم
هايم براي تحمل بيشتر اتفاقاتي كه در  هرچند توانايي. شدم خواست جور ديگري بودند، عصبي مي كه دلم مي

است، اما هنوز براي رسيدن به مرحله عشق ورزيدن به همه چيز و همه  دهند خيلي بيشتر شده  ام رخ مي زندگي
  . كس راه درازي در پيش دارم
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توان به مردم فهماند كه هر كسي خودش مسئول مشكالتي است كه  بنظر تو چطور مي": هيولن پرسيد دكتر            
اگر منشا ايجاد مشكل در . خواهي مشكالت حل شوند بايد روي خودت كار كني شود؟ اگر مي برايش ايجاد مي

ن شخص مرا اذيت گذرد كه باعث شده است اي در من چه مي": كس ديگري باشد، فقط بايد از خودت بپرسي
خواهند شما را  شود مردم در زندگي شما ظاهر شوند اين است كه مي فرض كنيد تنها دليلي كه باعث مي "كند؟

چطور؟ خيلي ساده . توانيد هر موقعيتي را به نفع خود تغيير دهيد اگر از اين مسئله آگاه باشيد، مي! اذيت كنند
  "".لطفاً مرا ببخش. ر حال وقوع است متاسفمي اتفاقاتي كه د بخاطر همه": گوييد است، مي

ي درد كمر به  او توضيحاتش را اينطور ادامه داد كه اگر تو ماساژور يا متخصص ارتوپد بودي و كسي با عارضه           
گذرد كه منجر به ايجاد كمر درد در اين  چه مي مندر "كرد، بايد اين سوال را از خودت بپرسي،  تو مراجعه مي

   "ده است؟شخص ش
تواند چگونگي درمان بيماران رواني را در تيمارستان  و مطمئناً مي. اين شيوه، نوعي نگرش نوين به زندگي است           

  . حل كرد خودشاو با بيماران كاري نداشت بلكه مسئله را در درون . به خوبي توجيه كند
به اين معني كه هيچ برنامه، خاطره يا حتي الهامي در ذهن ما دكتر هيولن گفت كه همگي ما قلباً پاك هستيم،            

اما با گذشت زمان . رسند ها نيز به صفر مي در حالت صفر، محدوديت. اين همان حالت صفر است. وجود ندارد
وقتي . گيريم، درست همانطور كه ممكن است از كسي آنفالنزا بگيريم ها و خاطرات را از پيرامون خود مي برنامه

ها  برنامه. از بين ببريم  مبتال به آنفالنزا هستيم آدم بدي نيستيم، اما بايد تمام تالش خود را بكار ببنديم تا آن  ما
بينيم، خودمان هم به آن  اي را در كسي مي وقتي برنامه. گيريم ما آنها را از پيرامون خود مي. هم همين طور هستند

  . ستتنها را چاره پاكسازي آن ا. شويم دچار مي
ي زندگي خود را بر عهده بگيرد راه  براي هر كسي كه بخواهد مسئوليت لحظه به لحظه": دكتر هيولن گفت           

در فرآيند درمان هاوايي باستان، هواُپونوپونو، . هاي مخرب و بيماري وجود دارد گريزي براي خالصي از برنامه
لطفاً مرا بخاطر آنچه . متاسفم": گويند آنها مي. الح كنندورزند تا اشتباهات را در خودشان اص افراد عشق مي
دهد اين  كاري كه عشق در اين مرحله انجام مي ".گذرد و منجر به ايجاد مشكل شده است ببخش دردرون من مي

    ".دهد است كه ماهيت مسائلي را كه در قالب يك مشكل ظاهر شده است را در درون فرد تغيير مي
مشكالت خاطرات . كند نه آزمايشات سخت هواُپونوپونو مشكالت را فرصت تلقي مي" :كند ه مياو اضاف           

اي براي با چشم عشق ديدن و  ند تا به مانشان دهند فرصت دوباره شو اند كه ظاهر مي اي از گذشته بازنمايي شونده
  ".الهام گرفتن وجود دارد

  
ي  نامه مجبور شدم توافق. گويم كامالً جدي مي. گاه آموزشي معذورمي كار باز هم از مطرح كردن جزييات محرمانه     

گان ترتيب داده  نامه بيشتر بخاطر حفظ اسرار زندگي خصوصي شركت كننده اين توافق. حفظ اسرار را امضا كنم
  . ي به عهده گرفتن مسئوليت است اين كارگاه درباره: توانم اين را به شما بگويم اما مي. شده بود
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اما هرگز اين حس را به آن وسعتي كه در كارگاه تدريس . ام من هم شنيده. ايد دانم كه اينها را قبالً شنيده مي            
حتي مردمي  _به عهده گرفتن مسئوليت كامل به اين معني است كه همه چيز را بپذيريد. ايد شود دريافت نكرده مي

ذارند، چون در اين صورت مشكالت آنها مشكالت شما نيز گ تان پا مي را كه همراه با مشكالتشان به زندگي
هستند، و اگر مسئوليت كامل زندگيتان را برعهده بگيريد، ناچاريد مسئوليت كامل در زندگي شما  آنها . هست

  !)البته اگر جراتش را داري. اين پاراگراف را دوباره بخوان. (كنند را نيز به عهده بگيريد آنچه را آنان تجربه مي
ات را به  با چيزي زندگي كردن به معني آن است كه زندگي. كند اين مفهوم در عين پيچيدگي، ذهن را باز مي           

اما حتي درك اينكه تمام مسئوليت به . نحوي دگرگون كنيد كه هرگز شبيه آنچه در گذشته بوده است نباشد
  . برسد به پذيرفتن آن ي انسان است نيز وراي توانايي ذهني بيشتر ما است، چه عهده
آيد اين است كه چطور خود را و به تبع آن جهان  اما وقتي اين واقعيت را پذيرفتيد، سوال ديگري كه پيش مي           

  . پيرامون خود را تغيير دهيد
است كه  اين جمله كدي ".دوستت دارم ": است  تنها مسير امن براي رسيدن به اين منظور تكرار اين جمله           

مشكالت آنها . بريد، نه براي ديگران بكار مي خودتاناما شما اين كليد را براي . كند درهاي شفا را رمزگشايي مي
. آنها نيازي به درمان شدن ندارند. كند نميشما  كمكي بهآنها هستند، فراموش نكنيد كه تمركز بر  شما مشكالت

  . تجربيات شما هستيد ي همهي  سرچشمه. ان را درمان كنيدبايد خودت. اين شما هستيد كه بايد درمان شويد
            

  . اين است ماهيت فرآيند هواُپونوپونوي مدرن            
  .ي آن فكر كنيد به پيش برويد و براي مدتي درباره            
  ".دوستت دارم"كنم،  در اين حين، من پيوسته اين جمله را زمزمه مي            

  
گيرند يا از منبع  يكي از نكات كليدي اين كارگاه آموزشي اين است كه تمام اعمال ما يا از خاطرات سرچشمه مي     

بيشتر ما با خاطرات . ي شكل گيري يك ايده الهام يعني اجازه. خاطره يعني فكر كردن به چيزي در گذشته. الهام
آگاه -خود -كند چرا كه ما اساساً نا  به جلو حركت ميو معموالً اين روند بطور ناخودآگاه . كنيم خود زندگي مي

  . هستيم
اما اگر خاطرات در حال بازنمايي در ذهن . كند هايي را به تو الهام مي با چنين ديدگاهي به جهان، الوهيت ايده           

تواند در تو  وهيت نميدر نتيجه، ال. توان صداي الوهيت را شنيد باشند، كه معموالً هميشه هستند، آنوقت ديگر نمي
  . شنوي اند و صداي الوهيت را نمي تو سرگرم صداهايي هستي كه در سرت غوغايي به پا كرده. راه پيدا كند

در ابتدا فقط . بينيد ي بعد مي دكتر هيولن نموداري رسم كرده است كه در صفحه  براي روشن شدن اين موضوع          
در مركز هيچ چيز جز معنويت وجود . ن شما هستيد به عنوان يك فردگويد اي او مي. يك مثلث وجود داشت

  . اين همان حالت صفر است كه در آن هيچ محدوديتي وجود ندارد. ندارد
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اي است  رسد اما خاطره برنامه الهام از الوهيت به شما مي. توانيد الهام را از منبع الوهيت دريافت كنيد شما مي          
برنامه مثل يك عقيده است، مثل چيزي كه وقتي در ديگران . مگاني نوع بشر وجود داردكه در ناخودآگاه ه

ها را پاك كنيم و به  تالش ما اين است كه تمام برنامه. گذاريم كنيم، آن را با يكديگر به اشتراك مي شناسايي مي
  . يابد حالت صفر بازگرديم، به حالتي كه الهام در آن راه مي

وقتي رفتار، گفتار، يا . ي به اشتراك گذاشتن خاطرات كرد يولن زمان زيادي را صرف صحبت دربارهدكتر ه           
بينيم، آنگاه ما هم آن را در درون خودمان داريم فقط چون متوجه آن  كرداري را كه دوست نداريم در ديگران مي

ي آن را در خود پاك  كه خاطرههمانطور . كاري كه بايد انجام شود اين است كه آن را پاك كنيم. ايم شده
  . كنيم كم جهان را پاكسازي مي در حقيقت، با اين شيوه كم. شود كنيم، از وجود آن فرد هم پاك مي مي

من همواره در حال . ها در جهان، نفرت زنان از مردان است ترين برنامه يمي يكي از قد": دكتر هيولن گفت           
هر علف . هاي هرز است ي بزرگي است كه پر از  علف مثل علف چيني در مزرعهپاكسازي آن هستم اما اين كار 

بايد عشق بورزيم تا اين برنامه از . در وجود زنان، تنفر عميقي نسبت به مردان وجود دارد. هرز، يك برنامه است
  ".بين برود

                                                                                                                                                                                
   
  

              
  
   
 
  
   
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ھوش الوھيت نامحدود

 ذھن فوق ھوشيار

 ذھن ھوشيار

 ذھن نيمه ھوشيار

 خال                     
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. ي ديگري از جهان باشد آمد اين مدل يا نقشه بنظر مي. كردم ل را بطور كامل درك نميي اين مسائ من همه          
اما مدلي كه در اينجا ارائه شده براي من . هر روانشناس، فيلسوف، يا دين و آييني براي خود طرحي از دنيا دارد

ي  گذشته از همه. شفا دادي زمين را  توان به كمك آن تمام كره رسد مي جذابيت بيشتري دارد چراكه بنظر مي
اينها، اگر دكتر هيولن توانسته است يك بخش از بيماران رواني يك تيمارستان را شفا دهد، ديگر چه كارهايي 

  ممكن است؟
شود كه هواُپونوپونو چندان هم كه بنظر                                 دكتر هيولن در اينجا اين نكته را متذكر مي         

. ترين نوع زندگي نيست اين مدل زندگي، در نوع خود ساده". بلكه مستلزم پذيرش مسئوليت است. رسد ساده نيست مي
هاي ما ساندويچ نيستند كه به ستوران فست فود برويم و آنها را سفارش دهيم و در اسرع وقت برايمان آماده  خواسته

تمركز بر پاك . ه يك خواسته، نيازمند تمركز پيوسته استرسيدن ب. خداوند نيز خادم اوامر بندگانش نيست. شوند
    ".كردن، پاك كردن، و پاك كردن

اند كه شايد در نظر بسياري از  ه كرد كه با استفاده از روش پاكسازي كارهايي كرد هايي از مردمي روايت  او داستان
سا است كه بخاطر مشكلي كه براي يكي ي يك مهندس نا ها درباره يكي از اين داستان. مردم غير ممكن بنظر برسد

  . هايشان ايجاد شده بود، به دكتر هيولن مراجعه كرده بود موشك
بنابراين . از زماني كه او به من مراجعه كرد، پذيرفتم كه من هم بخشي از اين مشكل هستم": دكتر هيولن گفت       

بعدها، وقتي مهندس ناسا دوباره . "متاسفم"د شده بخاطر مشكلي كه براي موشك ايجا: گفتم. شروع به پاكسازي كردم
  ".مراجعه كرد گفت نقص آن موشك خود به خود برطرف شد

من با آن . كنند آيا تمرين هواُپونوپونو بر موشك اثر گذاشته بود؟ دكتر هيولن و مهندس ناسا اينطور فكر مي        
بايد  اتفاق ديگري مي. ه خود برطرف شده باشدمهندس صحبت كردم و او گفت غير ممكن است كه آن نقص خود ب

  . در نظر او پاكسازي دكتر هيولن منجر به حل مسئله شده بود. آيد رخ داده باشد كه بنظر نوعي معجزه مي
  . كنم، اما بايد اعتراف كنم كه هيچ توجيه ديگي هم براي آن ندارم توانم بگويم كه اين ماجرا را تاييد مي نمي       

   ".بازاياب اينترنتي مشهوري است كه همنام شماست"يك همايش مردي به سوي من آمد و گفت، روزي در 
  "واقعاً؟": گويد، براي همين هم گفتم كند يا جدي مي دانستم كه دارد با من شوخي مي من هيچ نمي        
او . هيپنوتيزم آثار متعددي دارد ي بازاريابي معنوي و هاي بسياري تاليف كرده است و در زمينه بله، او كتاب"       

  ".مرد دوست داشتني و خوبي است
  ".كني من هستم اش صحبت مي كسي كه درباره": گفتم        
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گفت كه ماجراي  مارك رايان هم شاهد كل ماجرا و مكالمات ما بود و مي. زده شد مرد بيچاره حسابي خجالت        
  . داري بوده است خنده

هاي  همين قدر كه در كارگاه. ان اهميتي نداشت كه مردم از شهرت من آگاهي داشته باشند يا نهبرايم چند        
دكتر هيولن در طول ساعاتي كه در كارگاه بوديم بارها به من . شدم برايم كافي بود آموزشي دكتر هيولن شناخته مي

از ديگران   خواهد مرا فكر كنند او مي مشد مرد پرسيد، طوري كه باعث مي كرد و سواالتش را از من مي اشاره مي
گفتم نه،  "آيا شما با دكتر هيولن وابستگي داريد؟"روزي يكي از شركت كنندگان در كارگاه از من پرسيد، . ممتاز كند

رسد او روي شما تمركز كرده  دانم، ولي بنظر مي درست نمي": گفت. و از او پرسيدم چرا چنين فكري كرده است
  ".است
كردم اين كار او براي كمك به من  توجه او را دوست داشتم و تصور مي. ز در اين باره منفي فكر نكردمهرگ      

يقين دارم بخشي . هاي اينترنتي بسياري دارم ام و فعاليت دانست من كتابهاي متعددي نوشته است، چرا كه دكتر هيولن مي
هاي  به بهترين شكل دريافت كنم، قادر خواهم بود به انساننست كه اگر پيام درمانگري او را  دا از وجود او بخوبي مي

  . بسياري كمك كنم
اما نه يك گوروي . كند تا گورو شوم گيرد، مرا تربيت مي دانستم كه او، از الوهيت الهام مي در آن زمان نمي      

       . بلكه تنها و تنها براي خودم. جهاني
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 دوستت دارم

اگر خود . ي منحصر به بفرد، عالي، و كاملي محروم نخواهيد شد اگر شما خود دوست دارِ خودتان باشيد، از هيچ پديده
اما اگر اجازه . اعمال الوهيت تجربه خواهيد كردو دوست دارِ خودتان باشيد، خود به خود كمال را در قالب افكار و اقوال، 

ار مسموم بر شما حكمراني كنند، عدم كمال را در قالب بيماري، سردرگمي، خشم، افسردگي، پيش داوري، و فقر دهيد افك
  .تجربه مي كنيد

 دكتر آيهاليكاال هيولن

. خواستم و نياز داشتم كه بياموزم مي يلي بيشتري بود كهخ هااما چيزلن غرق شدم نجا كه توانستم در كالم دكتر هيوتا آ      

ن جلسه نشستم احساس كردم كه در اولي از زمانيكه. ام مانند اسفنجي نظرات را جذب كرده يشه با باز گذاشتن ذهنممن هم

نظر از   گيرد، صرف سر راهم قرار مي در به هرچيزي است كه "دوستت دارم"ي من در زندگي گفتن   ترين وظيفه اصلي

 كنم را از بين ببرم، بيشتر بينم يا حس مي هايي كه مي هاي برنامه  چه بيشتر محدوديتهر. ه من آن را خوب بدانم يا بداينك

  . برسم و آرامش را به جهان اطرافم هديه كنم توانم به مرزهاي صفر  مي

 چوبي منطقي را براي آنرخواست كه چا او همچنان مي. شكالت بيشتري داشتهدف سمينار م مارك براي درك         

است بنابراين تالش براي پيدا  داند كه چه اتفاقي در حال وقوع شد كه ذهن اصالً نمي شن ميبراي من داشت رو. پيدا كند

  . برد به خودي خود راه به جايي نمي كردن توضيحي منطقي

، درحالي كه واحد اطالعاتي در ناخودآگاه قابل درك است 15كرد كه در هر لحظه تنها  تاكيد مي دكتر هيولن دائماً        

ي عناصر تاثير گذار در  ما اين شانس را نداريم كه همه. ميليون واحد در حال وقوع است 15در هر لحظه فرد براي هر 

  .بايد اعتماد كنيم. فقط بايد برويم. حياتمان را درك كنيم

اي را  يچهسه آقايي گفت كه روي ديوار دردر بخشي از جل. رسند ها احمقانه به نظر مي قبول دارم كه بيشتر اين حرف        

  .ديده كه مردگان درونش شناور بودند
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  "ديدي؟ داني چرا اين را مي مي": لن از او پرسيددكتر هيو      

   ".زديم ي ارواح حرف مي دربارهچون قبل از آن داشتيم "     

زم نيست كه به دنياي ال اصالً. ها را جذب كرديد ي ارواح آن دقيقاً، شما با حرف زدن درباره": لن تصديق كرددكتر هيو      

   ".حواس خود را به همين جا معطوف كنيدبه قدر كافي در اين دنيا كار داريد كه . ديگر نگاه كنيد

اشتم، اما به فيلم حس ششم را دوست د. اند چه فكري بكنم دانستم درمورد افرادي كه ديده نمي. من هيچ روحي نديدم      

  . ن ظاهر شوند و با من حرف بزنندخواستم ارواح به م نمي. عنوان يك فيلم

او داستان كار كردنش در بيمارستان رواني را تعريف كرد و اين . لن عادي استكتر هيواين براي د اما به هر حال ظاهراً       

  . شدند كشيده مي _خود به خود_ت ها همگي كه نيمه شبها سيفون توال

. ندا هدانستند كه مرد در آسايشگاه مرده بودند اما نمي يشاز بيماران سالها پارواح، بسياري فضا پر بود از " :دكتر گفت       

   ".هنوز آن جا بودند

  كردند؟ جا بودند و از توالت استفاده مي هنوز آن       

  .ظاهراً اينطور بود        

كه  ديديدمشغول صحبت شديد و لن در ادامه توضيح داد كه اگر با كسي خيلي عجيب به نظر نيايد دكتر هيواما اگر         

  الً سفيد است و در اطراف آن هچشمهايش تقريباً كام

  . شود در آن صورت اين فرد جن زده است اي ابري ديده مي اله

شيد پاكي حتي سعي نكنيد با آن ها حرف بزنيد، در عوض، فقط خودتان را پاك كنيد و اميدوار با": توصيه كرددكتر         

       ".از بين ببرد ها را راف آنتاريكي اط ،شما

ان و اشباحي كه شبها به ي ارواح و جن زدگ هستم، اما اين دست حرف ها درباره روشن فكري آدمبه شخصه من         

خواستم رازهاي نهايي را  مي. ميخكوب بودم هنوز از اين حرف در جاي خود. ي براي من هم عجيب بودروند حت توالت مي
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حتي فكرش را هم . دست بياوريمم تا بتوانم به خودم و ديگران كمك كنم تا ثروت، سالمت و شادي را ببراي درمان بدان

  . تاريك و روشن شوم تا به آنجا برسم ييي قدم بگذارم و وارد قلمرونامرئ يكه براي اين بايد در دنياي كردم نمي

دكتر . ي بدنمان را آزاد كنيمها تا انرژي انجام داديم در بخش ديگري از جلسه روي زمين دراز كشيديم و تمريناتي         

  . لن من را صدا زدهيو

  ".سريالنكا استدر بينم گرسنگي  كنم تنها چيزي كه مي وقتي به اين فرد نگاه مي": به من گفت       

  .من به او نگاه كردم اما تنها چيزي كه ديدم زني در حال نرمش روي فرش بود        

  ".خيلي چيزها داريم كه بايد پاكشان كنيم": لن گفتهيودكتر        

دادم  ترين چيزي كه بايد انجام مي آسان. تمرين كنمرا نچه فهميده بودم ي تالشم را كردم تا آ با وجود سردرگمي همه         

فتم احساس كردم به دستشويي روقتي يك روز بعد از ظهر  .پس انجامش دادم. ي لحظات بود در همه "دوستت دارم"گفتن 

خيلي زود فراموشش . "دوستت دارم"كردم به الوهيت گفتم  در حاليكه عفونت را احساس مي. ام عفونت ادراري شدهدچار 

  .كردم و فردا صبح اثري از عفونت نبود

. بد يا هر چيز فاقي افتاده، خوب،در ذهنم ادامه دادم، تمام مدت، بدون توجه به اين كه چه ات "دوستت دارم"به گفتن        

بگذاريد مثال . افتد را پاك كنم چه از آن آگاه بودم چه نبودم ردم كه هر آنچه در لحظه اتفاق ميك ي تالشم را مي همه

  :خوبي از چگونگي عملكرد آن برايتان بزنم

و  ريخت بهم مي مالًاحساساتم كايا  در گذشته در چنين مواقعي. يد كردميلي برايم فرستاد كه مرا ناامروزي شخصي اي      

اين بار تصميم گرفتم . شدم كه آن پيام زننده را برايم فرستاده بود شغول استدالل آوردن براي فردي مييا م ،شدم عصبي مي

  .لن را امتحان كنمش دكتر هيورو

روح عشق فقط . اين كلمات را به شخص خاصي نگفتم. "دوستت دارم"و  "متاسفم" ساكت ماندم و فقط تكرار كردم      

  . هاي بيروني را بسازد يا جذب كندفا در خودم بيدار كردم تا پيشامدرا براي ش

  . او به خاطر پيغامش از من عذر خواهي كرده بود. ميل ديگري از همان شخص دريافت كردمكمتر از يك ساعت بعد اي      
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اما با گفتن . وابش را هم ندادمحتي ج. هي شودانجام ندادم تا از من عذر خوا اي يادتان باشد من هيچ عمل خارجي       

  .درمان كردم را كه هر دو در آن سهيم بوديم ي پنهاني ي محدود كننده تا حدي برنامه "دوستت دارم"

ن هدف به دست آوردن نتيجه نيست، بلكه بدست آورد. ي فوري در بر ندارد نجام دادن اين مراحل هميشه نتيجها       

  . آوريد خواستيد بدست مي اي را كه در ابتدا مي هكنيد اغلب نتيج ين كار را ميوقتي ا. آرامش است

نه تنها . كار كند يي مهمي با محدوديت زمان او قرار بود روي پروژه. اپديد شدروزي يكي از كارمندان من ن مثالً       

  . ي آبي شده بود و در زمين فرو رفته بود كارش را تمام نكرد بلكه مثل قطره

ود كه هر موقع لن را بلد بودم اما برايم سخت باگرچه در آن موقع روش دكتر هيو. كارم را خيلي خوب انجام ندادم      

كردم از خشم  هر موقع كه به كارمندم فكر مي. "دوستت دارم"ايش بگويم به ج "دوست دارم بكشمت"خواستم بگويم  مي

  . شدم ديوانه مي

. مگفت كلمات را خطاب به كسي نمي. دادم ادامه "متاسفم"و  "لطفاً مرا ببخش"و  "وستت دارمد"با وجود اين به گفتن       

در حقيقت سه روز طول كشيد تا توانستم قدري . كردم عشقي احساس نمي روشن بود كه نسبت به او. گفتم تا گفته باشم مي

  . به آرامش نزديك شوم

  .و در آن موقع بود كه كارمندم ظاهر شد      

دوستت "با او سر و كار داشتم به تمرين كمكش كردم و تا وقتي كه . تلفن زد تا از من كمك بخواهد. او در زندان بود      

كه  همين، كافي بود ه به آن رسيده بودم برايمك اي آرامش درونيديدم،  ر حاليكه نتايج فوري را نميد. ادامه دادم "دارم

بان خواسته بود همان موقع بود كه از زندان. داشتندم هم تا حدي همين احساس را و در آن مقطع كارم. احساس شادي بكنم

فوري به آن  ي وقتي تلفني با او حرف زدم توانستم مواردي را كه براي كامل كردن آن پروژه. اجازه دهد به من زنگ بزند

  .نياز داشتم كامل كنم

W
w

w
.F

ac
eb

oo
k.

co
m

/ih
al

ea
ka

la



 
 

٤٨ 
 

. من تعريف كرد "ذباعامل ج"دكتر هيولن شركت كردم، او از كتاب  يهواُپونوپونودر كارگاه كه وقتي اولين بار          

در يك كالم، . كنند ه با خواندن كتاب آن را احساس ميشود و هم بيشتر ميم كتاب كه اگر خودم را پاك كنم پوياييگفت 

  . كنند پيشرفت ميهم اگر من پيشرفت كنم خوانندگانم 

ترين كتاب  كتاب من پرفروش "شود؟ بيرونند چه مي و آنقبالً فروخته شدند  هايي كهپس تكليف كتاب": من پرسيدم         

ي كساني بودم كه  من نگران همه. نرم هم چاپ شود د رسيده بود و قرار بود به صورت جلد شده بود و به چندين چاپ مجد

    .اي از كتاب من را داشتند نسخه

  ".هنوز در وجود تواند. ها آن بيرون نيستند آن كتاب": من زد و گفتلنگري به ار ديگر با خرد اسرارآميزش تدكتر ب      

   ".بيرون نيست " از تو هيچ چيز ،در يك كالم      

به  و _يك كتاب جدا نياز باشد تا بتوان اين تكنيك پيشرفته را با آن عمقي كه در خور آن است شرح دادبه شايد       

گاه خواستيد هر چيزي را كنم كه هر به همين اكتفا مي .ام لن نوشتهي دكتر هيو ازهاست كه من اين كتاب را با اج لهمين دلي

  .درون خودتان: براي توجه به آن وجود دارد ، فقط يك چيز تان تغيير دهيد از مسائل مالي گرفته تا روابط در زندگي

روزهاي آخر  .را درك كنندلن تر هيوهاي دك توانستند گفته كه در جلسه حضور داشتند، همه نمياز ميان كساني         

  : مثل. كردند كه همگي مربوط به بخش منطقي ذهن بودند ر را با سواالت مختلف بمباران ميآنها دكت ،كارگاه

  "چطور ممكن است پاك شدن من روي فرد ديگري اثر بگذارد؟"     

  "ي آزاد در اينجا كجاست؟ جاي اراده "     

   "كنند؟ به ما حمله ميا اين همه تروريست چر"     

اميد به نظر نا. ت، و من آخر كالس نشسته بودمرسيد درست به من خيره شده اس به نظر مي. لن ساكت بوددكتر هيو        

در درون توست، شايد  كه همه چيز "،بيروني وجود ندارد"ي اين بود كه  ي پيام او درباره با توجه به اين كه همه. رسيد مي

خواهد آه  رسيد كه مي به نظر مي. دم درك صحيح خودش استي ع نتيجه رد كه عدم درك صحيح سايرينك او احساس مي

   ".دوستت دارم. متاسفم": گويد ستم تصور كنم كه دارد با خودش ميتوان فقط مي. بكشد
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من و مارك از . نبودندي داشتند اما شبيه اهالي هاواي اييييهاوا فراد حاضر در جلسه اسمهايمتوجه شدم كه خيلي از ا       

انتخاب  تواند اسامي جديدي را برايشان ميلن ه اگر ضرورت داشته باشد، دكتر هيوبه ما گفتند ك. آن ها در اين باره پرسيديم

  .با الوهيت ادغام شوند در صفربود كه در خود جديد، خود سابق را نبينند و تا  اين كار براي آن. كند

اين اسمي بود كه معلم آن . تغيير نام دادم 26مي اناند مانجوشريوآبه س 1979در سال . را مي دانمجديد  من قدرت اسم       

در جدال بودم،  ام درگير بودم، با فقر با گذشته وقتي كه هنوز در آن برهه. وي من گذاشتر  27زمانم باگوان شري راجنيش

. سال از اين اسم استفاده كردم 7. زگي را تجربه كنمتاگشتم، اسم جديدم به من كمك كرد  زندگي ميو به دنبال مفهوم 

  . لن هم نام جديدي برايم اتنخاب مي كند يا نهه مشتاق بودم بدانم آيا دكتر هيوطبيعي بود ك

وقتي كه احساس كرد به او الهام شده به من خواهد . كند ه پرسيدم گفت با الوهيت مشورت ميوقتي از او در اين بار        

  : يك ماه بعد از آن اولين سمينار او برايم نوشت حدود. گفت

  :جو

، به نرمي به هم پيچيد و درون خودش شروع به تغيير كرددر ابر . چند روز پيش ابري را ديدم كه اطراف ذهنم پديدار شد

حو تصوير در حال م از. در حال ناپديدي است پس به شكل كودكي درآمد كه گوييس. زرد كم رنگ كم رنگ. شد زرد

     .شد ظاهر  28آكوآآو  شدن نام 

  :دريافت كردم اين جمله را امروز در بخشي از يك ايميل

  ".اري عطا فرمازد، به من قلبي آكنده از شكرگبخش آه خداي من اين به من زندگي مي"

  .اميدوارم به آرامشي برسي كه برايت غير فابل درك باشد

  ،آرامش من

  يهاليكاالآ

                                                            
٢٦ Swami Anand Manjushri 
٢٧ Bhagwan Shree Rajneesh 
٢٨ Ao akua 
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نوشتم و كمك  به دكتر هيولن  اي بنابراين نامه. كنم آن را تلفظدانستم چطور  اما نمي. را دوست داشتم من اسم آاُ آكوآ      

  :در اينجا جوابي كه دريافت كردم آمده است. خواستم

  : جو

  "آسمان"اول در  حرف آ مثل

  "اميد "اول در حرف  اُ مثل صداي

  "كتاب" حرف اول در  ك

  "كودك"او مثل صداي حرف دوم در 

  آرامش من،

  يهاليكاالآ

فقط در  كردم هرگز در جمع از آن استفاده نمي. بردم لذت مي خواندن اسمم بودم و از نام جديد اكنون ديگر قادر به        

رس آد االگم را بمدتي بعد وقتي كه وب. بردم ار مينوشتم اين نام را بك لن نامه ميمواقعي كه براي دكتر هيو

www.JoeVitale.com  ي  تعداد خيلي كمي از مردم درباره. كردم استفاده مي "آاُ آكوآ" :انداختم گاهي از نام راه

كه را از عباراتي م وبالگ نمك از الوهيت درخواست مياز طريق آن دم كر احساس مي. عاشقش بودم .كردند اين اسم سوال مي

  . ند پاك كندشد مانع ديدن خداوند مي هاي ابر مثل تكه

 من باز هم بيشتر ،در ذهنم حك كرده بود ،هر چند موقتي ،را "دوستت دارم"هاي آخر هفته عبارت  وزشدرحاليكه آم   

ي  اي گروه كوچكي از دوستانم دربارهلن نوشتم و از او خواستم كه به تگزاس بيايد و براي به دكتر هيو نامه. خواستم مي

امكان داشت  .م تا او را هر چه بيشتر در كنار خود داشته باشماي بود كه طرح كرده بود اين نقشه. حرف بزند هواُپونوپونو

استفاده هايش  توانستم از ذهن او و دانسته وقتي كه با من بود مي. من بماند براي سخنراني كوتاهي به تگزاس سفر كند و پيش

پذيرفت و اين نامه را برايم  لندكتر هيو. گاه را درمان كرده استي مجرمان رواني آن آسايش چطور همه و مثالً بدانمكنم، 

  : نوشت
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  : جو         

  .ارمزسپاسگ. نبودي اما اين كار را كرديتو مجبور . از اينكه وقت گذاشتي و من را خبر كردي از تو ممنونم   

                     ات غير رسمي ما در آستين در ماه فوريهرا  براي مالق اي خواستم از تو درخواست كنم كه ترتيب مصاحبه مي  

 اعترافات يك: هاي درونماجرابراي حل مسائلي كه تو در كتاب ي اين مصاحبه تحقيقي باشد  شايد پشت پرده. بدهي

تو بيش از يك مصاحبه كننده و من بيشتر از يك در اين طرح دانم كه  مي. اي به آن پرداخته 29درونگراروزنامه نگار 

  . مصاحبه شونده خواهيم بود

ي اينكه  مثالً ابهامات زيادي درباره. اشدكه ممكن ب اي به هر شكل هنري. ر رساندن مطالب خيلي مهم استشفاف سازي د

تواند مشكلش را  چطور يك نفر مي. رسد ي آن خيلي مهم بنظر نمي دارد، اما عامل ايجاد كنندهخود مشكل چيست وجود 

( ذهن چيست؟ يا در بدناصالً كرد و پردازش كرد؟ در ذهن؟ مشكل را بايد كجا پيدا  ؟تواند در حاليكه ديگري نمي حل كند

  . نباشند هيچكدام از اين ها محل ايجاد مسئلههم ؟ شايد ؟ يا هر دو)جايي كه بيشتر مردم دنبالش مي گردند

، يا هانطور كه تو در كتابت يادآور شدشود كه چه كسي يا چه چيزي حالل مشكالت است؟ هم حتي اين سوال مطرح مي

آيا . كند پرهيز از قضاوت امري دشوار است صورت پيشنهاد يا گفتمان مطرح مي كسي براي حل مشكلي اين روش را به وقتي

  . هستند؟ بگذار كه مشكل واقعي پديدار شود و خودش را به همه نشان دهد قضاوت ها و اعتقادات خود مسئله

بايد راهي براي از بين بردن . ها و مفاهيم باشد درستي روشبي يا بدي، درستي يا ناي خو ي غير رسمي نبايد درباره مصاحبه

توانيم خدمات زيادي به  روشنگري كنيم ميي يك ذره  ر من و تو بتوانيم فقط به اندازهاگ. وجود داشته باشد ت موجودابهاما

  . ردم برسانيمم

 در) تر البته به بيان ساده(س ر كه بروتوطودر آخر همان. مخصوص به خودش را دارد هنگ و نواختآ ،البته هر لحظه

دگرگون همه چيز روز منتظر بمانيم تا ببينيم چطور ناچار خواهيم بود تا پايان "گويد،  مينمايشنامه ژوليوس سزار شكسپير 

  . كنيم ما هم همين كار را مي "شود مي

                                                            
٢٩ Adventures Within 
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    .ن لحظه منتظر بمانمتا آخري 30توانم مثل بروتوس نميمن . من بگو ي درخواستي ي طرح مصاحبه نظرت را درباره

  آرامش من

  ليكاالهايآ

. كردم پنج يا شش نفر اعالم آمادگي گنند فكر مي. را اعالم كردم ي يك شام خصوصي با دكتر هيولن نامهبه سرعت بر        

  .م داشته باشندنفر پول شام دلچسبي را دادند تا جايي را سر ميز شا 75و . نفر عالقه نشان دادند 100اما به جاي آن، تقريباَ 

او . متعجب شدمي افرادي كه قرار بود در جلسه باشند تهيه كنم  من خواست ليستي از همهلن از وقتي كه دكتر هيو     

او در جوابم . دقيقاَ منظورش را نمي فهميدم اما ليست را برايش فرستادم. خواست كه ذهنش را در مورد آن ها پاك كند مي

  : نوشت

  .تشكرم آاُ آكوآبه خاطر ليست م   

  . كردن است، شانس پاك شدن از ماديات و پاك شدن با خدا اين فقط به خاطر پاكسازي   

  پس، اي روح، در فقدان بنده ات زندگي كن؛   

  و بگذار اين اندوه بر اندوخته ات بيافزايد؛

  ارزش، ه كف آر از فروش پس مانده هاي بيالوهيت را ب 

  :باشي كه غني، بي آنبا آن تغذيه كن

  خورد، كني كه انسان را مي پس آيا تو از مرگي تغذيه مي

  .ديگر كسي نخواهد مردآنگاه روزي كه مرگ بميرد،   و

  درود بر تو

  يهاليكاال آ

  .ي زندگي من سواالتي دربارهبالفاصله شروع كرد به پرسيدن  يكديگر را ديديم،لن به آستين رسيد و وقتي كه دكتر هيو   

                                                            
٣٠  

W
w

w
.F

ac
eb

oo
k.

co
m

/ih
al

ea
ka

la



 
 

٥٣ 
 

دهد كه دست به  نشان مي )درون بود در دنياي منظورش ماجراجويي(ي زندگي خودت نوشتي  ابي كه دربارهكت": گفت       

  "؟ه استجواب داد كدام روش واقعاً. برسي ي كه به آرامشا ههر كاري زد

. هتر بود اطميناناز همه مفيدتر و قابل  اش فكر كردم و گفتم كه همگي ارزشمند بودند اما شايد روند انتخابي درباره        

  .ين راهي است كه اعتقاداتت را مورد ترديد قرار دهي تا دريابي حقيقت چيستتوضيح دادم كه ا

  "ماند؟ برايت باقي ميدهي، چه  را مورد ترديد قرار مياعتقادات  وقتي كه"          

  ".انتخاب وضوح مي ماند؟ چه" :من تكرار كردم          

  "آيد؟ از كجا مي ن وضوحاي": پرسيداو           

  .دستگيرش شده باشد مطمئن نبودم مطلب درست          

  "احمق باشد؟ چطور مي شود كسي ثروتمند باشد اما باز هم": بالفاصله از من پرسيد          

شته نشده جايي نو. خواستم برايش توضيح بدهم كه ثروت و حماقت انحصاري نيستند مي. با اين سوال جا خوردم          

باشد  تواند ثروتمند شم اقتصادي خوبي داشته باشد بنابراين مي منفوري مكن است انسانم. است كه فقط فرشتگان ثروتمندند

  . كنم كه بگويم اما در آن لحظه نتوانستم حرفي پيدا .باشدهم  منفور و در عين حال

 بايد ذهنيتي فقط. دن مجبور باشي شخصيتت را تغيير بدهيراي ثروتمند شكنم ب فكر نمي. نظري ندارم": اعتراف كردم        

  ".داشته باشي كه ثروت را بپذيرد

  "آيند؟ ات از كجا مياين ذهني" :پرسيد       

در هايي هستند كه مردم  برنامه ها اين ذهنيت": توانستم جوابش را بدهم ودم ميهايي كه از خودش ديده ب با آموزش       

  ".ندا هزندگي دريافتجريان 

ي  شروع كرد به شوخي كردن درباره. عوض كردي هيپنوتيكي هستم  نويسنده واقعاً دوباره موضوع را با گفتن اين كه من       

  .پونوپونوي هواُ ي من براي نوشتن كتابي درباره ايده

  "اي كه كتابم را شروع كنم؟ آماده": پرسيدم        
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  ".آيد مي ه پيشببينيم آخر هفته چ بگذار": گفت        

خواستم كه اوضاع را  من هميشه مي "چطور برگزار كنيم؟ حاال كه حرفش پيش آمد، قرار است شام را": پرسيدم        

  . رسند شان مي روند و مردم به خواسته كارها درست پيش ميتحت كنترل داشته باشم تا مطمئن باشم 

       ".ن به الوهيت ايمان دارمكنم، م من هيچ وقت برنامه ريزي نمي": فتگ        

براي شما  من كه بخواهيد اي هست هايتان مقدمه آيا در ابتداي صحبتو بت كنيد يا من؟ خواهيد اول شما صح اما مي"       

  "بخوانم؟

  ".ريزي نكنبرنامه . آيد بگذار ببينيم چه پيش مي ": او گفت       

يا شايد . در تاريكي گذاشت هيولن مرا. رود نم از من چه انتظاري ميستم بداخوا مي. اين موضوع كمي مرا معذب كرد        

  : ي خردمندانه تر از آنچه من تا آن زمان بلد بودم ادامه داديبه گفتن حرفها او. در آن زمان مطمئن نبودم. هم در روشني

در  نما حضور دائمي و نامتناهي ،غافليماز آن عمرمان  ي لحظه ها در لحظه آنچه كه ما انسان": طور شروع كرداين        

از هويت  دهد، تغيير مكان قرار مي تغيير مكان غير قابل اجتناب، ما را در شرايط هدف  بي اين پايداري. زندگي است

ابان هدف در بي گاني هستيم كه بي آوارهبه زبان ساده ما . خالق الوهيت از درگاه ، الهامات، و باالتر از همهي، و آزاد حقيقي

كه ي فرمان ديگر از ".سرسختي نكنيد": گويد كه مي فرمان عيسي مسيح ناتوانيم از آن در اطاعت. چرخيم ن مي ذهنما

   .خبريم بي نيز  "شود آرامش با من آغاز مي": گويد مي

 بر خالف. دارد و مادي نگه ميذهني، جسمي، معنوي، سرسختي ما را در شرايط دائمي ناراحتي و فقر ": او اضافه كرد       

دائماً به جاي آنكه سيال و رها باشيم و همچون آب روان جاري شويم، حقيقت غافليم كه ، ما از اين شكسپير شكسپير عقيده

و آن يك ذره  .كنيم ي ناخودآگاه را تجربه مي از خودآگاهي حداقل يك ميليون ذرهبراي هر ذره . هستيم در حال سرسختي

  ".است فايده براي رستگاري ما بي

  .شد مياي  بعدازظهر معركهداشت       
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ي بااليي هتل مركز شهر آستين در  سالن رقص بزرگي در طبقه. ببيند را بخوريم كه قرار بود در آن شاماو خواست جايي       

مدير قبول كرد  .خواست كه ما را تنها بگذارداز او لن دكتر هيو. داد اتاق را ببينيماجازه كه مدير مؤدبي داشت  .تگزاس بود

  .و رفت

  "شدي؟نمتوجه چيزي " :از من پرسيد    

  ".تمييز شوند ها بايد فرش": اطراف كردم و گفتمنگاهي به     

   ".گيري با مال من يكي نيست تاثيري كه تو مي. ط يا درست نيستخودت چه تاثيري گرفتي؟ هيچ چيز غل ": پرسيد    

مطمئن نبودم چه بود و . شدمخستگي و تاريكي  ،هاي زيادناگهان متوجه رفت و آمد. ركز كنمسعي كردم آرام باشم و تم    

  . لن گفتمداشت اما همان را به دكتر هيو ايينچه مع

به تشكر نياز  اتاق . روند بدون آن كه دوستش داشته باشند شوند و مي مردم به آن وارد مي. اق خسته استات ": گفت     

   ".دارد

  اتاق هم مثل انسان است؟ احساس دارد؟. ردم كمي عجيب استبا خود فكر ك     

  .خب، به هر حال     

  ".گويد اسمش شيال است اين اتاق مي "   

  "شيال؟ اسم اتاق اين است؟ "   

  ".دان او هستيمخواهد بداند كه ما قدر شيال مي "   

  .دانستم چه جوابي بايد بدهم نمي   

  ".پرسم نظر شيال را ميبنابراين دارم  .جا از او اجازه بگيريمراسم در اينبايد براي برگزاري م": او گفت    

  .كردم پرسيدن اين سوال احساس حماقت مي از "چه مي گويد؟"    

   ".گويد مشكلي نيست مي"    

  . اي كه براي اتاق داده بودم غير قابل برگشت بود يادم بود كه بيعانه ".ب، خوب استخ": جواب دادم    
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ها  آماده شدن براي يك سخنراني بودم، و براي صندلي تاتر مشغول روزي در آمفي"او شروع كرد به توضيح دادن،       

ه باشد؟ يكي از پرسيدم، كسي هست كه من فراموش كرده باشم؟ كسي مشكلي ندارد كه نياز به كمك داشت. زدم حرف مي

مالي داشت، و اكنون من احساس  من نشسته بود كه مشكلداني، در سمينار قبلي امروز مردي روي  صندلي ها گفت، مي

ام  بسيار خب، من آماده"نيدم سپس ش. ديدم كه صندلي دوباره سرپا شد و من آن مشكل را پاك كردم و! ام هردكنم كه م مي

   ".كه نفر بعدي را بپذيرم

  زند؟ ها حرف مي با صندليواقعاً او      

  تا حدي      

  : او به توضيحاتش ادامه داد. طبيعي بشنومي اين روند غير ا بيشتر دربارهم را باز گذاشتم تذهن

ي چيزهايي كه در آن هست  ه اتاق و همهمن ب. اتاق استبه كنم انجام بدهم آموزش دادن  در واقع كاري كه سعي مي"    

اگر  شد به نظر شما خوب نمي. مد زود برو؟ هرچه باشد، من بايي هواُپونوپونو بدانيد گويم، شما دوست داريد درباره مي

  "!ما هگويند من خيلي خست گويند نه، و بعضي مي گويند بله، بعضي هم مي توانستيد خودتان از آن استفاده كنيد؟ بعضي مي مي

 31جيم پت فيندر اوينگ ،پاك كردندر كتاب  . دانستند صاحب حيات مييادم آمد كه برخي اقوام قديمي همه چيز را     

ها  ها و صندلي قانه نيست اگر تصور كنيم كه اتاقخيلي احم. اندازند دام ميها اغلب انرژي را به  د كه مكانده شرح مي

زي كه ما آن را به فيزيك درست باشد كه چيعلم اين ادعاي اگر . اي ذهن گشا بود مطمئناً اين ايده. ي احساس هستنددارا

 آرايي ند راهي براي بازتوا ها فقط مي ها و صندلي پس حرف زدن با اتاق ،شنايم فقط از انرژي ساخته شده است عنوان ماده مي

  . يعني شكل پاك تر آن باشد ،اين انرژي به شكل ديگر

  زنند؟ ها هم در جواب حرف مي ها و صندلي اما اتاق    

  .ي جواب دادن نبودم در آن لحظه به قدر كافي آماده    

  .آمد ميزيبا  و افق به نظرهاي غول پيكر، عمارت پارلمان،  ساختمان. ر نگاه كردافق مركز شه لن از پنجره بهدكتر هيو   

                                                            
٣١ Jim PathFinder Ewing 
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  . لن اين طور نبوداما براي دكتر هيو      

   ".شهر پر از مردگان است. بينم من سنگ قبر مي": او گفت     

لن در كه دكتر هيو فهميدم ميداشتم كم كم . ديدم يك شهر را مي. اي يا مرده. ديدم قبري نمي. من به بيرون نگاه كردم       

عاري ببيند و در حين ساختارها را بطور استتواند  ميبنابراين و ، كند ميي مغزش هم زمان استفاده  و نيمكرهيك آن از هر د

ي گويي با چشمان باز ايستاده بودم، اما همچون كسي كه به خواب فرو رفته چيز. اما من نه. حرف بزند ها ي آن ديدن درباره

  .كردم را درك نمي

رفت و آن را پاك  توانم بگويم دكتر هيولن در اتاق راه مي تا آن جا كه مي. اتاق هتل بوديم دقيقه در 30شايد حدود       

  .كرد كرد، پاك مي كرد، پاك مي كرد و پاك مي كرد، به شيال محبت مي درخواست بخشش مي. كرد مي

به . را پرسيد او احساس و توصيف كردرا  اتاقص پاي تلفن گفت كه كجاست، به شخ. يك باره تماسي تلفني گرفت      

  . بعد از اينكه تلفن را قطع كرد پشت ميزي نشست و حرف زد. احساسات خودش مطمئن شده است رسيد از نظر مي

  ".بخوريم جا مينعشق بورزيم شام را هآن ه دهد كه تا وقتي ب دوستم به من گفت اين اتاق به ما اجازه مي": گفت      

  "چطور به آن عشق بورزيم؟"     

  ".فقط به او بگو دوستت دارم": جواب داد     

ياد گرفته بودم كه  قبالً. را كردم ي سعي خودم اما همه. به يك اتاق "دوستت دارم"گفتن . به نظرم اين كار ديوانگي بود     

بعد از . گفتم پس من هم. ني؛ فقط بايد آن را بگوييرا احساس كعمل كند الزم نيست حتماً آن  "دوستت دارم"براي اينكه 

  . كني شروع به حس كردنش مي نيتكرار كاينكه چند بار آن را 

  :ي ديگري زد هاي خردمندانه بعد از چند دقيقه سكوت، دكتر هيولن حرف     

 گذارد؛ مي چيز ري آني و مطلق بر روي همهات، تاثيالهامو خواه خاطرات  خواه كنيم، آنچه كه ما شخصاً حمل مي"          

اه  توسط الوهيت به اي در ذهن ناخودآگ وقتي خاطره. يجات و قلمرو حيواناتها، سبز از انسانيت گرفته تا كاني

  ".ها آن ي همهدر __شود اي ناخودآگاه هم تبديل به صفر ميه ي ذهن شود، در همه صفر تبديل مي
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. افتد افتد در همان لحظه در وجود همه اتفاق مي ه لحظه به لحظه در درون تو اتفاق ميبنابراين، جوزف، آنچه ك"       

تواني از خالق الوهيت بخواهي كه اين خاطرات را در  تر اين است كه تو مي اما جالب. چقدر دانستن اين مطلب جالب است

ر، كلمات، كردار و اعمال آسماني جايگزين ي ارواح را با افكا ضمير ناخودآگاه تو تبديل به صفر كند و روح تو و همه

     ".كند

  :سپس ادامه داد و قبل از اينكه ادامه دهد كمي مكث كرد       

  ي؟ده پاسخ مي آن چطور به       

  ".دوستت دارم" :اين بود رسيد به ذهنم مي تنها چيزي كه      
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  شامي در كنار الوهيت

هاي  ل كردن انرژيباط، طلب عشق، و براي اصالح مسير زندگي، بخشش و تغيير است فرآيندي ي به روز شدههواُپونوپونو

سپس كارش را . ها شود، از فرا آگاهي دهد، از ذهن معنوي آغاز مي را با جاري شدن در ذهن انجام مي عشق اين كار. مسموم

 در نهايت، به ذهن احساسي. رهاند هاي واهي مي ذهن خودآگاه آن را از انرژي .هدد جاري شدن در ذهن هوشمند ادامه ميبا 

  شود كند و خودش جايگزين آن مي بوط به احساسات مسموم را باطل ميافكار مرو ها،   ناخودآگاه كه  شود وارد مي

 لندكتر آيهاليكاال هيو    

  

ديدن اين معلم شتياقي براي ا كردم چنين فكر نمي. شام خصوصي من و دكتر هيولن آمدندنفر به مراسم  70بيش از         

 برخي با ماشين از. از آالسكا، نيويورك و ديگر شهرها به آستين آمده بودندحاضران . وجود داشته باشد عجيب و غريب

هاي من مثل  بعضي طرفداران كتاب. بعضي كنجكاو بودند. توانستم دليل آمدنشان را بفهمم هرگز نمي. اوكالهاما آمده بودند

  . خواستند گام بعدي را همراه من بردارند ند و ميبود ذباعامل ج

به جريان بسپارد  لن از اينكه خودش رادكتر هيو. انستم از كجا شروع كنمد هنوز نمي. دانستم چه بگويم هنوز نمي        

دامه اي كه در ا تجربه. دادندهايش گوش  ي حرف مهكل مش را سر ميزي خورد و همه به كلمهشا. كرد احساس راحتي مي

راستي او اولين كسي است كه در فضا ازدواج كرده؛ مراجعه كنيد (. است آيد مربوط به دوست من سيندي كشمن مي

   ) www.firstspacewedding.comبه

شام كنار او ميز سر . لن گوش كنمهيو هاي دكتر ه مركز شهر آستين رفتم تا به حرفمن ب. بود 2006ي  فوريه 25شنبه         

هاي موجود در آن  انرژي ها را در عضي تغيير جهتمن داشتم ب .درصد مسئوليت پذير باشيد 100يام او اين است كه پ. نشستم

بيمارستان زنگ نزده بود سرزنش به  ،وي آسم ا مردي را به خاطر اينكه موقع حملهزني سر ميز ما داشت  .ديدم مي فضا

  : لن مكث كرد و گفت دكتر هيو. كرد مي

  ".كنيد  آب بيشتري مصرف بايد به خاطر آسمي كه به آن مبتال هستيد، ما هشنيد آدم جالبي هستيد، راستيشما "       
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ه شدم چون متوج ،خيلي هيجان زده بودماز ديدن ماجرا . به قدرداني تبديل شد بالفاصله انرژي او از حالت سرزنش       

ر من از افراد سرزنشكا ."اهل سرزنش كردن است"كه او  مه بودقضاوت كرداين طور ي او  كه چطور در سكوت درباره

  .انرژي مثبت بود ي آن به عشق و ، گرفتن انرژي منفي و تبديل همهلن انجام دادكاري كه دكتر هيو. گريزان بودم

  : لن گفتمآب هتل اشاره كردم و به دكتر هيوبه بعد، بطري آب را برداشتم و         

  "!خوب نيستكيفيت آب هتل خيلي "        

  "ن چه كار كردي؟فهميدي همين اآل": و دكتر هيولن به من گفت        

از اينكه داشتم به  دوباره! واي. ما هبه سمت آب فرستاد وقتي اين حرف را زد همان لحظه فهميدم كه امواج منفي را        

  . سپاسگزار بودم بردم پي ميكردم  كه مي اشتباهاتي

كرد  وقتي آن زن داشت مرد را مالمت مي. ش استم مدت مشغول پاك كردن خودگفت كه چطور تما من دكتر به         

  :لن از خودش پرسيده بوددكتر هيو

  "درصد مسئوليت پذير باشم؟ 100توانم  كند؟ من چطور مي آمده كه اين زن دارد اين كار را مي چه بر سر من"        

  :اده بود و گفته بوداو اين انرژي را به آسمان فرست        

  ".به او بگو كه آب بيشتري بنوشد" :از آسمان شنيده بود و  ".تشكرم، دوستت دارم، متاسفمم"       

من هم به  .را گرفت خواست بنابراين آن زن چيزي كه مي .ك شومدانم كه چطور پا من مي": همچنين به من گفت      

   ".خواستم رسيدم چيزي كه مي

  . بيند بينم  كه خدا  مي ي من پاك هستم همه را همانطور ميوقت. پايخ دادها  آنبه حرف زد و خدا هم  او با خدا     

چون الوهيت به او گفته بود كه  ،گفت نه توانم قرار مالقاتي با او داشته باشم، و او  از دكتر هيولن پرسيدم كه آيا مي     

  .ام از قبل اين دانش دروني را داشته من

  . بود كه درباره ي خودم مي شنيدم ييزيبا توصيفن اي     

  :امشب اين موارد برايم پيامي به همراه داشتندروي هم رفته      
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  . ديدن اين كه چطور دكتر هيولن انرژي مالمت گر زن را به قدرداني تبديل كرد .1

 . ي زن و آب قضاوت كردم اين كه چطور درباره .2

چقدر ي ما  براي همهاين سيستم كه  اين و ،كند ش از آن استفاده ميپاك كردن خود درك سيستمي كه او براي .3

 .  كند قدرتمند عمل مي

 . استفاده كنم "دوستت دارم"و  "متشكرم"كلمات  يادم بماند بيشتر از اين كه بايد  .4

رارآميز ياد درمانگري اسهايي از با شرح اينكه چطور چيز شام را بصورت بداهه آغاز كردم،هاي سر ميز  حرف          

از بقيه خواستم كه در حين . توجه همه به من بود. يشگاه رواني را شفا دهدآسايك ي بيماران  گرفتم كه توانسته بود همه

كردند، فقط من بيشتر  احتماالً سقراط و افالطون مي كه مثل كاري .لن سواالتشان را مطرح كنندي من و دكتر هيو مباحثه

  .ستم تا افالطونالطون ه- كردم پپه احساس مي

د؟ نشو د؟ احساسات چه مينشو چه مياعتقادات   پرسند مثل، خب، التي ميمردم سوا": شروع كرددكتر هيولن اينطور        

كاري  "...چه شده كه... چطور است كه"اصالً به مزخرفاتي مثل . كاري ندارمها ها چيست؟ من به اين چيز تكليف اين

تا كنم  درست مثل اين است كه دستم را دراز مي. س مجبورم به آن فكر كنمپ ،پرسيد ز من مياما شما دراين باره ا. رمندا

يا حتي قبل از افتد،  پس وقتي اتفاقي مي. كشم اند، من بالفاصله دستم را عقب ميسوز چيزي را لمس كنم و آن چيز دستم را مي

  . كشم آن اتفاق دقيقاً افتاده باشد، من از قبل دستم را عقب مي كه آن

 ،پرسيدم از او اسمش را . ام مطمئن بودم كه با اتاق حرف زده - است يمقدسكه جاي  -ز ورود به اين اتاق قبل ا مثالً"     

كه  فرض كنيداما  ".وارد شو .ببسيار خُ" :اتاق گفت "شوم؟ آيا اجازه دارم كه وارد"بعد به اتاق گفتم . اسم داشتچون 

انداختم  ي ميسپس احتماالً من به خودم نگاه ".عوضي هستي _به خاطر اين حرف ببخشيد مرا _نه تو يك": گفت مياتاق 

ي معروفي كه  طوري وارد شدم كه ناخودآگاه آدم را به ياد جمله به همين خاطر. دادم و كاري را كه الزم بود، انجام مي

اقل براي مدت خواهم مطمئن شوم كه حد من مي پس "!خودت را شفا بده"اندازد، يعني  گويند مي ي پزشكان مي درباره

  ".شده باشد و بدون مسئله باشد كه پاكسازي شوم مكاني مي كوتاهي وارد
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جا جمع لن كيست و چرا آن خواستم بدانند دكتر هيو مي. ن را براي همه روشن كنم ش پريدم تا جريامن وسط حرف        

در كنار هيولن هرگز . راحت و آزاد باشند از همه خواستم. بود دون چارچوبكرديم بداهه و ب كاري كه ما مي. شده بوديم

  . افتد شود و چه اتفاقي مي دانيد چه گفته مي نمي

به اين او . حتي خودش. دانست را نمي هيچ كس جواب اين سوال. گيرد سرطان سينه ميپرسيد كه چرا فردي او از همه        

را در هر ذره  20بيش از  توانيم  نميما  اما ،اطراف ما شناورند در در هر لحظه ي اطالعات ها ذره نكته اشاره كرد كه ميليون

  . اي نداريم هيچ نشانه ما: ي پيامش اين بود اما جوهره. گفت مطلب را هميشه مياين . لحظه پردازش كنيم

وجود حتي رياضيات هم به خاطر ، افتد به ما بدهد كه در زندگي ما چه اتفاقي مي هيچ اطمينانيتواند  نميعلم ": شرح داد   

: گيرد كه اثر چارلز سيف، نويسنده نتيجه مي،  اي خطرناك بيوگرافي ايده: صفركتاب  در آخرِ. صفر مبهم استمفهوم 

ن آمده گردد كه از آ وجود آمده و به همان هيچ باز مي دانند اين است كه كيهان از هيچ به ي چيزي كه دانشمندان مي همه

   ".پذيرد شود و با صفر پايان مي صفر آغاز ميهستي با . است

شما اسامي مختلفي براي . ستاي درونش ني هيچ داده. م را به صفر برگرداندمپس من هستي ذهن": دكتر هيولن ادامه داد      

از ذهن من اكنون به صفر ب. گذاريد مهم نيست چه اسمي روي آن مي. تهي كردن، خالي كردن، خالص كردن: شنويد آن مي

اش حرف بزنم  خواهم درباره كه مي آيد، حتي وقتي كه به آن آگاه نيستم، فرآيندي مهم نيست چه پيش مي. گشته است

  ".ي صفر قرار بگيرم توانم در محدوده است، بنابراين مي صفركردن پيوسته و دائمي

اما . بودندضي هم، مثل من، هنوز گيج لن شده بودند اما بعهاي دكتر هيو ديدم كه ميخكوب حرف بيشتر حاضرين را مي      

افتد، و  رسد خالقيت اتفاق مي ن است كه فقط وقتي ذهن به صفر ميافتد اي چيزي كه اتفاق مي": داد دكتر همچنان ادامه مي

  . نامند مي (Ha)ها ي اين الهام رايايدر زبان هاواي. است "الهام"اين همان 

 (I)يبه معني آب، و  (Wai)واي به معني الهام است، (Ha)ها، تان تشريح كنمي هاوايي را براي اگر بخواهم كلمه"      

اي از  ي هاوايي مرحله كلمهخود . اين معناي هاوايي است. هاوايي روح و آب حيات الوهيت است. به معني الوهيت است

چه چيزي " گويم، تاق شوم ميقبل از اين كه وارد ا مثالً _كنم  اين من هرجايي كه باشم  بررسي ميپاك شدن است، بنابر
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بنابراين اگر من از  ؟گذرد اما بايد بدانم چه مي دانم چه خبر است، ن نميدانم و بايد آن را پاك كنم؟ م هست كه من نمي

دست  ها با خبر نيستم به اطالعاتي را كه حتي از آن ، از طريق اين فرآيندكنم به نام هاوايي استفاده مي سازي فرآيند پاك

  ".گرداند مرا به صفر برمي م و اين اتفاقآور مي

يا به .  ت كنددو ارباب به طور همزمان خدماين چيزي كه بايد درك كنيد اين است ذهن فقط قادر است به يكي از "       

  ".گوييم ميحافظه  گذرد كه در ذهن مي به آنچه .الهام منبع گذرد  يا به آنچه در ذهن مي

  . تري را آغاز كرد از آن جا به بعد دكتر هيولن حتي بحث عميق. شد يتر م موضوع داشت جذاب      

هيچ جايي آن بيرون !! است شماگيرند و آن در وجود  ي اين الهامات از آن نشات مي هوش الوهيت جايي است كه همه"     

. حله ي بعد فراآگاهي استمر! از قبل درون شما بوده است. الزم نيست دنبال كسي بگرديد! الزم نيست جايي برويد. نيست

روح مقدس يا "و ماكوآ يعني  "اسر زمان و مكانسرت"آاو يعني . گويند مي 32آاهالي هاوايي به آن آاوماكو. خيلي ساده است

گيرد و قسمتي در وجود شما هست كه هيچ محدوديتي  وجود شما هست كه در زمان جاي نميكه يعني قسمتي در  ،"خدا

  . است وقوعداند چه اتفاقي در حال  شما دقيقاً مي آن قسمت از وجود. ندارد

اهالي . ه را داريدبعد از آن ذهن ناخودآگا. گويند مي 33يوهيندر هاوايي به آن . آگاه را داريدن شما ذهن خودبعد از آ"       

   ".گويند مي 34ليهيپ هاوايي به آن يوني

همان _ گوييم بنابراين چيزي كه ما مي "من كه هستم؟" ت كهپرسيد اين اس از مهم ترين سواالتي كه بايدپس يكي "      

حال چيزي كه اهميت . سازند ه هويت شما را اين عناصر ذهني مياين است ك _گذارم يي كه من با شما در ميان ميهاچيز

اين  _يدپس شما كه هستيد؟ شما موجودي الهي هست. است صفرپس اين ذهن . ذهن خالي است اينست كه بدانيد دارد اين ا

  پس، چرا بايد بخواهيد كه صفر شويد؟. صفر بودن است

                                                            
٣٢ Aumakua 
٣٣ Uhane 
٣٤ Unihipili 
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كه شما در تصوير الوهيت  پس حاال اين بدين معني است! همه چيز! وقتي شما صفر هستيد، همه چيز در دسترس است"      

ا الوهيت پاك خواهم كه خودتان را ب شنوم اما از شما مي هم از آن پاك شوم چون چيزهايي ميخوا من مي. ايد خلق شده

  .كنيد

ايد كه حكم دو روي يك سكه را داريد كه از  ري خلق شدهاين يعني شما طو. ايد پس شما در تصوير الوهيت خلق شده"     

فاصله الهامات شويد بال كنيد و تهي مي وجود خود را از زوائد خالي ميبه محض اين كه . يك سو خالي و نامتناهي هستيد

بيشتر  بله،. اوقات نخواهيد فهميدد چون بيشتر حتي الزم نيست كه بدانيد آزادي. يدو آنگاه شما آزاد كند وجودتان را پر مي

  !  وقتها نخواهيد فهميد

من  _گويند زماني است كه در هاوايي به آن مياين . دشو اسيرتر ميآن وقت ، آهافتد،  وقتي كه هوش به دام گرفتاري مي"     

  ".را بداند؟ يعني يبوست هوشيهست كه معناي اين كلمه  كسي. كوكايي پاآ _يدرا ببخش

گوييد كه اين منم كه بايد اصالح شوم نه  شخص ديگري درگيري داشته باشيد مياما اگر شما با ": شخصي پرسيد     

  "ديگري؟

به كار افتاده ن حافظه است كه اي! اگر شما با شخصي درگيري داريد مشكل از آن شخص نيست" :لن شرح داددكتر هيو      

   ".مشكل طرف مقابل نيست. شما با آن در گير هستيد. دهيد العمل نشان مي آن عكسشما به  و

كنم كه به  دارم فكر مي"يكبار زني گفت . وهرشان متنفرندكنم كه از زن و ش من روي كساني كار مياين روزها  "     

ي اين مسائل  ود همهخب، هرجايي كه او بر"لوهيت گفت، سپس شنيدم كه ا ".آن جا شانس بيشتري دارم. ك برومنيويور

   "!دنرو هستند كه همراهش مي

  . كند نه به آن شخص گيرد او به خودش نگاه مي با او براي جلسات درمان تماس مي لن گفت كه هر وقت كسيدكتر هيو     

مر درد ها است كه ك مادرم هفته"گفت،  دختر. ساله 92 ، همين چند وقت پيش تماسي داشتم از دختر يك خانممثالً"     

من چه كردم كه باعث شدم اين زن كمر درد ": زد از الوهيت پرسيدم همانطور كه او داشت با من حرف مي". شديدي دارد
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ها رسيد و من كاري كه به  پاسخ اين پرسش "خودم برطرف كنم؟ توانم اين مشكل را در چطور مي" :و بعد پرسيدم "بگيرد؟

  . انجام دادمرا شده بود من گفته 

ن معني نيست اين به اي "!حال مادرم بهتر شده است": و گفت بود كه آن زن با من تماس گرفت شايد يك هفته بعد"      

اما من هنوز بر  .گذارند ي يك مشكل بطور هم زمان تاثير ميعامل رو نچون اغلب چندي ،گردد كه مشكل ديگر بر نمي

  ".آن زن كنم نه روي خودم كار مي

تر بگويم  ها است؟ دقيق خواست بداند كه او مسئول آن مي. هاي ديگر كشورها پرسيد ي جنگ شخص ديگري درباره      

  .كند خواست بداند دكتر هيولن براي اين مسئله چه كار مي مي

توانم  كنم اما نمي ك ميمن هر روز خودم را پا. دانم اوه، من خودم را مسئول آن مي": دكتر هيولن با اطمينان گفت     

اما من كار خودم را انجام . يافتدتواند ب داند چه اتفاقي مي فقط خدا مي. شود يم كه با پاك كردن اين مسئله حل ميبگو

ما ديگر در هاوايي بيمارستاني كه بخش مراقبت از قاتالن . ها ن است، مثل تمييز كردن بيمارستانكه آن پاك كرد دهم مي

ر بيشتر پاك كرده شايد اگ. به بهترين شكل انجام دادم اام ر من وظيفه! ديگر چنين چيزي وجود ندارد .ريمداشته باشد ندا

  ".كنم ي تالشم را مي من انسان هستم و همه. گرفتم ي بهتري مي بودم حتي نتيجه

اي  هاي فوق العاده ساعت. وست دارد كه جلسه تمام شودكند و د ديدم كه دكتر هيولن كم كم احساس خستگي مي من مي      

  . براي همه بود

  .اما همه چيز آن شب تمام نشد      

ولن، ياي براي صبحانه هم دور هم جمع شدند، شامل من، دكتر ه د از سخنراني و شام شب گذشته، عدهفرداي آن روز، بع

از درون  ،لن هستمدكتر هيوهر وقت كه من همراه . گرو تعدادي دي) ها ي كتاب حقيقت اسب نويسنده( اليزابت مك كال

  داند؟ چه كسي مي. م نيستمه شايد. فر هستمي ص كنم در مرحله شايد احساس مي. كنم سكوت مي
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. ناميدم "ي ظهور آخرهفته"هفته به سرم زد و آن را اي براي آخر  ي جلسه اما ناگهان الهامي در من اتفاق افتاد و ايده      

ر اما د. دانم كه آن الهامي از طرف الوهيت بود حاال مي. دانستم ظه نميحداقل آن لح. رسيددانم اين فكر از كجا به ذهنم  نمي

  .               خواستم اي بود كه من آن را نمي طول صبحانه مثل فكر فوق العاده

ي  رنامهدنبال يك ب. ها، مسابقات بدن سازي و غيره حسابي شلوغ بود ها، سفرها، ترفيع سرم به خاطر پروژه       

  .رود يا نه ببينم آيا خودش مي. تصميم گرفتم صبر كنم. را پس بزنمكردم ايده  سعي مي. ر نبودماالجراي ديگ الزم

اي بعد از چندين بار پاك  دكتر هيولن به من گفت كه اگر ايده. از آن هنوز در سرم بودتا سه روز بعد . اما نرفت       

را آماده كردم و آن را براي  ام نوشته بودم ي كه در زندگيميلبنابراين بدترين اي. نرا عملي ك كردن هنوز در سرت است آن

ميل تلفن كرد و ثبت نام نفر سه دقيقه بعد از فرستادن اي شد كه اولين باورم نمي. ليستم بودند فرستادم ي افرادي كه در همه

  . ميل بزنمسته بود و منتظر بود من برايش ايجلوي كامپيوترش نش احتماالً. كرد

اين محدوديتي . خواستم نفر را براي جلسه مي 25فقط . دندي كساني هم كه ثبت نام كردند به همين راحتي پيدا ش بقيه     

تر  نفر برايم راحت 25كردم حرف زدن براي  بدون رودربايستي چون احساس مي. به خودم تحميل كرده بودمبود كه خودم 

  . دانستم بايد چه كار كنم در حقيقت نمي. رگزار نكرده بودمتا قبل از آن چنين سميناري باز آن گذشته . نفر است 2500از 

  . هايم گفتم ي الهامات و نگراني به دكتر هيولن درباره    

  ".تنها توصيه ام اين است كه برنامه ريزي نكن": او گفت    

كنم و پرسش و پاسخ  نويسم، پاور پوينت آماده مي را مي هايم كنم، حرف اما من هميشه برنامه ريزي مي": من توضيح دادم    

   ".دانم راجع به چي قرار است حرف بزنم احساس بهتري دارم وقتي مي. دارم

يگر پاكش  كمك همداگر يكبار به الوهيت اعتماد كني كه از تو محافظت كند احساس بهتري خواهي داشت، با "    

  ".كنيم مي
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براي همين اين  ،گردد ي او باز مي ن بود كه چون اين موضوع به تجربهمنظورش اي .فهميدم ي راي مهم نكته با اين حرفش    

ي  ي تو تجربه باشيم، تجربه از آن مطلعاگر . چيز مشترك است  دوباره، همه. شد از آن پاك ميچيزي بود كه او هم بايد 

  . من است، و بر عكس

م شدم و بروشوري براي هاي در بخشي از كارم تسليم ترس. منريزي نك ي سعي خودم را كردم تا براي جلسه برنامه همه

  . و هيچ كس اهميتي نداد. اما از آن استفاده نكردم و هيچ وقت به آن نگاه هم نكردم. حاضرين تهيه كردم

  ".دانم جلسه را چه طور شروع كنم نمي اصالً ": جلسه را اين طور شروع كردم     

  . همه خنديدند    

  ".دانم كه چه بگويم جدي گفتم، نمي": فتمگ    

  .دوباره همه خنديدند    

بيش از  "سازيد خودتان را مي شما خودتان واقيعت" اُپونوپونو و اين كه اهميت عبارتي دكتر هيولن، هو سپس درباره    

  . كنند حرف زدم چيزي است كه آنها تصور مي

اگر شما . ايد ها را به وجود آورده آنخودتان هستند كه دوستشان نداريد، ا وقتي كساني در زندگي شم": برايشان شرح دادم   

  ".ايد ها را هم خودتان ساخته سازيد پس آن خود واقعيت خودتان را مي

ه با هم كنم عشقي ك س دسته جمعي حاضرين جلسه نگاه ميحتي امروز وقتي كه به عك. اي بود ي معركهآخر هفته    

  . ببينيد  www.BeyondManifestation.comتوانيد اين عكس را در  مي. كنم ميتقسيم كرديم را احساس 

  . ي شروع بود اما اين فقط براي من نقطه   

  . گرفتم اد ميهنوز خيلي چيزها بود كه بايد ي   
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  شاهد

  .بايد به تاريكي قدم بگذاريد تا نور وجودتان پديدار شود

     35فورد، سوي تاريك جستجوگران نور دبي_

 

ن افراد را بخوانيد، توانيد داستان واقعي اي در اين فصل مي. بهره بردند "ظهور ي آخر هفته"ي  خيلي از افراد از شام و جلسه  

  . اُپونوپونو را حس كنيدتوانيد قدرت فرآيند هو بنابراين مي

  :از لويي گرين داريمسرگذشتي در اينجا          

  جو عزيز

همچنين از سوزان براي كار . لن از تو تشكر كنمدن مراسم شام در كنار دكتر هيوابت ترتيب داخواستم ب يك بار ديگر مي

من از نشستن كنار تو و نريسا و آشنا شدن با هر . از جمله سفارش دادن شامي از سبزيجات متشكرم ،كردن روي جزئيات

  . ي دور ميزمان لذت بردم ي افراد فوق العاده مچنين همههو دوي شما 

ولن در رديف اول بنشينم و او با سخاوت و مهر فراوان به يبراي من افتخار بزرگي بود كه درهنگام سخنراني دكتر ه      

  . سواالت من پاسخ دهد

ها را در اختيار تو  به همراه داشت كه با كمال ميل آني بعد از آن شب براي من تجربيات ارزشمندي را  هفته دو     

لن براي كمك به من به دنبال پاك شدن از طريق كردم اين بود كه دكتر هيو به خود يادآوري مييد چيزي كه با. گذارم مي

، كه اين هم گاه به گاه كردم هواُپونوپونو را بكار ببرم آيد هر وقت من سعي مي ود، بنابراين تا آنجا كه يادم ميالوهيت ب

  .مند بودم افتاد، هنوز از دعاي او بهره اتفاق مي

       

                                                            
٣٥ The Dark Side of the Light Chasers 
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اش دريافت  شدهضبط بعد از گوش دادن به صداي  لن را بالفاصلهدكتر هيو مرتبط با هاي من درخواست براي داستان       

  . كردم

لن از طرف هيوها و نتايج شبي با دكتر  درخواست داستانميل هم بگويم مربوط است به دريافت ايخوا اي كه مي اولين تجربه

تازه . ود كردمولن را دانليرا خريدم و فايل گفتگوي شما و دكتر ه 36ي زندگي لعمل گمشدهدستورا مشتاقانه، راهنماي . سوزان

  . ديدم ام  ها گوش داده بودم كه ايميل سوزان را در صندوق پستي به يكي از سخنراني

  ملي شده بوداي  تبديل به مسئله دادخواست من بدون تبليغات                                      

داشتم كه بايد آن را  ي شكايتي فوريه پرونده 23دنم به آستين در قبل از آم. باورنكردني است اًي من تقريب ن تجربهدومي

ها را به موقع انجام بدهم و به دفتر پست بروم، بنابراين روز بعد ي كار فرصت نداشتم قبل از رفتنم همه.  كردم بايگاني مي

ي پست  مدارك من در ادارهبدون اين كه دليل روشني وجود داشته باشد، . تين فرستادمآن را از دفتر پستي در آس) فوريه 24(

  . مارس به مقصد نرسيدند 6گم شد و تا دوشنبه 

بعد از ظهر جمعه گذشته وكيلي . كنم دهد كار مي وكالي مدافع سراسر كشور خدمات ميكه به  اي براي سايت اينترنتي من  

اوكالهاما بايگاني شده بود برايم فرستاد و پرسيد كه آيا  شهرك كاناداييكه در  را  پروندهاي از يك  خالصههارتفورد  از

ميل زدم و به به او اي. ي من بود اين پرونده. يباً قاطي كرده بودمتقر. يا نه اند قبالً آن را بايگاني كرده 37همكاران من در تولسا

. بعد از آن يك ساعت در گوگل جستجو كردم تا چيزي پيدا كنم. ستدفترش تلفن كردم تا ببينم چطور از آن با خبر شده ا

  . بي فايده بود

 سرويس جواب داد و گفت كه به تازگي عضو سايتي به نام كورت هاوس نيوز او به ايميلم   

)(www.courthousenews   شده است كه خبرنگاران پاره وقت )هاي  دارند كه پرونده) ماالً جاسوسانييا احت

ها را گزارش  آن سريچشمگير و  و هاي مهمپيشرفتكنند و  را از سراسر كشور پيدا ميي بايگاني شده و نظرات قانون

حاليكه من قبالً هيچ در ،سايت آمده بود اصلي ستون سمت راست وب ي روي صفحه يك بندي از آن* اي خالصه. كنند مي
                                                            
٣٦ Life’s Missing Instruction Manual 
٣٧ Tulsa 
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دادم كه  بايد به او اين اطمينان را ميبود و  مالقات من آمده هح بلم همان روز صبپدر موك  .تبليغي براي پرونده نكرده بودم 

ي من  شود پرونده اي كه هر روز بايگاني مي كردم كه از بين هزاران پرونده وقتي به اين فكر مي. رويم دست پر به دادگاه مي

 . مدآور است داشتم از تعجب شاخ در مي خبر ساز شده

 

  .ها را شكست تيب دادم ركورد تعداد شركت كنندهترشامي كه در آخرين لحظه         

وقتي كه . شود ي هر ماه برگزار مي ي ما دومين شنبه مان هستم و معموالً جلسات ماهانه من عضو جمعيت گياه خواران محلي

ب شدم داوطل. فهميدم كه هنوز قرار مالقاتي تعيين نشده است ،ي ماه مارس پرسيدم ي محل جلسه از رييس جمعيت درباره

شناختم رفتم و فهميدم كه صاحب آن تا جمعه  به بهترين رستوراني كه مي فوريه 28روز سه شنبه .  كه ترتيب كار را بدهم

  . فايده اي نداشتاما . برايش پيغام گذاشتند كه وقتي برگشت با من تماس بگيرد .تسوم مارس خارج از شهر اس

    

. گاه كانادين كانتري اوكالهاما به دليل كالهبرداري مورد پي گرد قرار گرفتنديوكن شورلت و بانك فيفت ترد در داد*     

تبليغاتي برنده شده است و وقتي براي دريافت  كارت هاي كشي  در غرعه مردي با وضعيت روحي نامتعادل مدعي شده بود

يون جديدي كردند كه پس از را مجبور به خريد كام او وآن مراجعه كرده پنج ساعت در دفتر فروش شلوغي  معطل شده 

  .    ندادند آنرا از محل خريد خارج كند  خريد به او اجازه

      

  

   

  

با مدير آن حرف زدم . روز بعد يعني چهارشنبه اول مارس به رستوراني تايلندي كه تازه چند ماهي بود باز شده بود رفتم   

نفر عضو ثابت هستند و نهايتاً  20ي من  او گفتم كه طبق تجربه به. ده كندو پرسيدم امكان دارد ميزي از غذاهاي گياهي آما
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د كه نكند بعد از آماده كردن آن همه گير انه ميعدالر بابت بي 100نيست اما او گفت كه مشكلي . رسد به سي نفر مي تعداد

وع ن 4سبزيجات، سوپ، سوشي : ر نكردني بودمن منو را برداشتم، باو. غذاي اضافه كسي از گروه ما آن جا پيدايش نشود

. يعانه را آماده كنمكند و من بايد چك ب فت كه با صاحب آن هماهنگ ميمدير رستوران گ. دالر 8 غذا، دسر و چاي فقط 

ي  آن را ببيند و آن را در خبرنامه ي كوتاهي نوشتم كه رييس انجمن اعالميه. يم برنامه را اجرا كنيمتوانست دوم مارس مي

مارس برگزار شود و من براي پنچشنبه نهم  11شنبه  ،قرار بود شام. ميل كردمتم و براي رييس انجمن اياينترنتي مان گذاش

  . همه را دعوت كردم 5مارس ساعت 

بيشتر اعضا آن . ردك روز بعد از اول هر ماه دريافت ميي انجمن را دو روز قبل يا دو  مثل هميشه رييس انجمن ما ماهنامه   

اين بار . فرستاديم سالمت و كتابخانه ها مي همچنين آن را براي فروشگاههاي غذاي. كردند ريافت ميدان ش را از طريق ايميل

ها روز  ايميل .فرستد و يك شنبه شب، پنجم مارس ايميل من را به جاي آن فرستادبماهنامه را  رييس انجمن وقت نكرد

كردم كه  فكر مي  .چ اعالن رسمي ديگري صورت نگرفتدوشنبه همراه با كارت پستال ها به دست بقيه رسيد و ديگر هي

  . مهمان را سر شام خواهيم داشت  20اگر شانس بيĤوريم 

. شدندديگر هم اضافه  شنبه چند نفر ز سهرو. دو نفري جواب دادند .ها يكي يكي رسيد روز دوشنبه جواب دعوت نامه      

اب دعوت اما با آمدن روز چهارشنبه جو. رسيم شرط كرديم مي كه در بيعانه نفري 13اقل فكر كردم با اين حال به حد

احساس كردم كه اين بار شامي متفاوت خواهيم داشت . نفر شديم 37روز  همان  آخر تا. اي رسيدند ها بطور بي سابقه نامه

امه پنجشنبه اد ها تا جواب دعوت. نفر 65او گفت . ردم و ظرفيت رستوران را پرسيدمبنابراين به مدير رستوران تلفن ك

د چون خيلي هيجان زده بودم و آن روز برايم روز پرباري نبو. نفر شديم 55پاياني جمعاَ   داشت و با نزديك شدن به فرصت

ر رستوران تلفن كردم و پرسيدم به مدي). عامل جذب؟(  ميلم را چك كنمم به اين بود كه هر چند دقيقه ايي حواس همه

   ".ًحتما": و او گفت يا نه، يرندتوانند اين تعداد را بپذ مي
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ز رفتم و بعد ا) رسند بي كه از طريق آن به درك درون ميفلسفه ي سنتي و مذه(  38عصر دوشنبه به كالس كاباال        

جداً به . نفر رسيد 67تعداد به  . ها را چك كردم و رزروهاي بيشتري ديدم ها و ايميل تلفن. شب به خانه رسيدم 9ساعت 

ي آخر خواهش  اين بود كه از كساني كه در لحظه ام ي طالئي ايده. كنم كردم كه با اين تعداد اضافي چه كار مياين فكر 

 75روز جمعه و شنبه پاسخهاي بيشتري گرفتم و تعداد به . ها هم سر شام باشند بخواهم كه ديرتر بيايند كرده بودند كه آن

  . نفر رسيد

مثل (اي هم  بلكه عده حضور داشتند، نددي كساني كه دعوت شده بو نه تنها همه! م موفقيت بزرگي بودمهماني شا      
. هاي رستوران را پر كرده بوديم انرژي داخل رستوران معركه بود ي صندلي از آنجاييكه همه. عوت آمده بودندبي د) هميشه

ترهاي  برخي از قديمي. كردند امتحان مي ندي را براي اولين باراين تاثير چشمگيري روي كساني داشت كه اين رستوران تايل
پر شدن . ران اوكالهاما استگفتند كه آن شب يك ركورد براي گياهخوا ز ده سال بود عضو آن بودند ميانجمن كه بيش ا

 رفتند تا به كارهاي ديگر شنبه آمدند و بعد مي اي بودند كه براي شام مي عده. ي خوبي بود ا ايدهها به تناوب واقع صندلي
راضي بودند چون قبل  افراد داخل رستوان كامالً. شد دند خالي ميرسي اً صندلي براي كساني كه ديرتر ميدائم. شبشان برسند

                                                                                             .چنين گروه پر جمعيتي نديده بودند  از آن

  

  اي هاي ماشين اجاره معجزه                                                    

يسه كردم و ها را مقا قيمت  .خواستم له و لورده به آن جا برسم آستين ماشيني اجاره كردم چون نميبراي آمدن به      

قيمت مناسبي   .دهدند پيدا كنم يقيمتي كه براي آخر هفته اجاره متوانم ماشيني را براي يك هفته به همان  فهميدم كه مي

. تر است كردم از يك ماشين بزرگ راحت در اينترنت پيدا كردم چون فكر مي  ي متوسط ي  ماشيني با اندازه براي اجاره

  ناگهان چشمم به دو شورلت. ماشيني در پاركينگ آن نيست ي اتوموبيل رسيدم ديدم كه تقريباً وقتي به آژانس كرايه

طي براي گفتند كه ماشين متوس  وقتي پشت پيشخوان رفتم . ي استريت راد افتاد ي مسابقه جي با ظاهر با مزهآر نارن.اچ.اچ

هاي  ها جزو ماشين له، اگر چه بنابه داليلي آنبها گفتند  ها را بگيرم و آن توانم يكي از آن شورلت پرسيدم مي. اجاره ندارند
                                                            
٣٨ Kabbalah 
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بايد جالب باشد كه با هات راد نارنجي رنگي به آستين سفر كنم چون فكر كردم . شدند ي بزرگ محسوب مي با اندازه

  .ي من بود نشگاه تگزاس، دانشگاه مورد عالقهنارنجي يكي از رنگهاي نماد دا

داخل ماشين درب و  با وجود اين وقتي از پاركينگ به سمت دفترم راه افتادم فهميدم عليرغم ظاهر تمييز بيرون ماشين      

و چند تا كار را  برسم دفترم  اما به هر حال من به يك ماشين احتياج داشتم تا به  .خواستم برش گردانم يداغان است، م

ا يك ماشين دو نفره خواهم ماشين را ب به آژانس زنگ زدم و گفتم كه مي. توانستم آن روز آن را بر گردانم نمي. انجام دهم

  . ما هاهم را ندارند و امروز صبح براي همان ماشين هم شانس آوردخو ها گفتند كه هنوز چيزي كه من مي عوض كنم و آن

وحشت . انم را داخل آن بگذارم در طول شب و صبح روز بعد وسايلم را جمع كردم و به سمت شورلت رفتم تا چمد      

آمد  تم و يادم نميپذيرف ي تكميلي را نمي من هيچ وقت بيمه. شديدي را ديدم زده شدم وقتي روي در كمك راننده قر شدگي

فكر كردم كه به راهم   .ما هكه روز قبل اين فرورفتگي را روي ماشين ديده باشم بنابراين با خودم فكر كردم كه گند زد

كمي ديرتر از برنامه، ساعت . كنم اي هم پيدا مي همين مدت چارهكنم و در اي از ماشين استفاده مي دهم و يك هفته ادامه مي

  . به آستين رسيدم 6.30عت ه راه افتادم و حدود ساظهر پنجشنب 12.30

كه قرار بود جو و دكتر جايي  ساعت قبل از زمان رفتن من بهيك ،  5زمان به سرعت گذشت و شنبه عصر ساعت       

تين به مركز خريد آس. ي آن گذراندم ي فرورفتگي در ماشين و چاره اني دربارهمدت زيادي را در نگر. هيولن را ببينم رسيد

به هتل برگردم هوا داشت وقتي دوباره سوار ماشين شدم تا . رفتم تا دوربين ديجيتال يك بار مصرفي پيدا كنم اما موفق نشدم

. شدم كه ناگهان صدايي شنيدم غي وارد ميجايي توقف كردم و داشتم به خيابان شلو. باريد شد و باران شديدي مي تاريك مي

يك ساعت ديگر به مراسم شامي كه از قبل   .اين ، بعد هماول در !ا خودم گفتم لعنتيبالفاصله ب. از عقب تصادف كردم

مهمتر از همه اين كه آن منطقه خيلي پر ترافيك بود حتي . م دعوتم و بايد دوش بگيرم و لباس عوض كنما هپولش را داد

: گفت. را ديدم پوست جوانيه مرد سيا. شدم ي ماشين را برداشتم از شورلت پياده عد از اينكه قرارداد اجارهب. شنبه شب ها

: گفتم  .با خودم فكر كردم دليل خوبي براي وكيل نيست ".نتوانستم متوقفش كنم. بايد الستيك هاي ماشينم را عوض كنم"

د مر. سراسيمه نگاه كرديم هر دو. با هم رفتيم تا مقدار خسارت ماشين را وارسي كنيم ".اي است چرند نگو، ماشين اجاره"
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بودم فكر كردم شوخي  يهودياز آن جاييكه  ".خسارتي در كار نيست، خدايا شكرت. خسارتي در كار نيست": گفت

 ظاهراً .خسارتي در كار نبود: گفت او درست مي عجيب بود، اما. كردم و چيزي كه ديدم باورم نشدكند اما خودم نگاه  يم

و   خواستم همان جا بمانم اآلن است كه عصباني شوم اما نميدانستم  مي .قابل انعطافي ساخته شده بود اين ماشين از پالستيك

توانستم به شام برسم و سر ميز  مي. و به راه خودمان ادامه داديمدست داديم . خواستم به هتل برگردم مي. دردسر درست كنم

  . با جو و نريسا بنشينم

، تا دو ساعت قبل از برگرداندن ماشين بدون جريمه. نجام دادمدر ا مقداري تمرينات هواُپونوپونو به خاطر فرورفتگيِ     

مرد داخل . كردند دا كردم كه بدون رنگ صاف كاري ميدفتر تلفن را گشتم و جايي را پي. هيچ كاري در اين رابطه نكردم

ه خاطر تاخير شد كه ب اين باعث مي. كشد و تعميرش چند ساعتي طول ميدارد  خرج برمي دالر 95تعميرگاه گفت حدوداً 

به دفتر محلي . صادق باش. و جوابم را به وضوح گرفتم  پرسيدم كه چه بايد بكنم. اينطور شود خواستم و نمي  جريمه شوم

تلفن زدم، مرد پشت تلفن . را دارممظنه كنند حداقل  ام  مهجري ها بخواهند اگر آن. بزن و ماجرا را تعريف كنآژانس زنگ 

ن ماشي ".بسيار خب": گفتم. را خودشان برآورد كنند مير ندهم و نزد خودشان ببرم تا خسارتگفت كه ماشين را براي تع

خانم مسئول خدمات مشتريان بار كد ماشين و اطالعات آن را بررسي . ها پارك كردم را برگرداندم و در قسمت برگشتي

فردي را كه پشت تلفن با او حرف زده بودم . ادگفتم و او مرا به دفتري كه داخل يك كانتينر بود فرستبرايش قضيه را . كرد

من  .بود وارد شده ماشين خسارت از قبل به: ي دوم معجزه. را در كامپيوترش وارد كردپيدا كردم و او مشخصات ماشين 

  !                  توانستم بروم خانه مي. هورا. مسئول آن نبودم

  اش پيشنهاد شد به خواهرم شغل رويايي                                               

از شعبات يك شركت خيلي بزرگ و  او معاون يكي. لن به من تلفن كردهفته بعد از ديدار جو و دكتر هيوخواهرم يك 

از قرار معلوم آژانس كاريابي با او تماس گرفته بود و از او پرسيده بود مايل به پذيرفتن مسئوليتي كه خود او به . نام استب

به جاي آن ايميلي كه . ي جزييات را بگويد خواست پاي تلفن همه نمي. ت يا نهبرد هس آن  نام  مي نوان شغل روياهايش ازع

بگذاريد فقط بگويم كه يك . بودم شوكه شده. ي آن شغل دريافت كرده بود را برايم فرستاد از آژانس كاريابي درباره
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و بعد همه چيز  ا چيزي كه الزم است به شما بگويم اسم شركت استشركت محصوالت لوكس با مارك معروف بود و تنه

  . چند ماه بعد او استخدام شد. فهميد را خودتان مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

  :ي ديگري داريم در اينجا نمونه

هاي مرا  كردم روش درماني جو جلوي سيل اشك شركت  2006م در اكتبر ي لندمارك فرو هدر سمينار سه روز وقتي

 ،براي انجام اين تمرين راهنماي سمينار. يا چيزي شبيه آن اتفاق افتاد "با مردم بودن"امان در حين تمرين  فوران بي. گرفت

ايستاديم و با زل زدن در چشم  روي صف ديگر مي م و روبهگشتي بعد بايد برمي.  رديف تقصيم كرد 4ت كننده را به شرك 74

  . من در صف سوم بودم. كرديم رف زدن با مردم بودن را تمرين ميها بدون ح آن

ها در چشمهاي ما  آن. وبه روي ما، مخاطبان بايستندراهنماي سمينار از رديف اول خواست كه روي صحنه بروند و ر         

ها  سپس صف دوم را صدا زد و آن. رديمها نگاه ك هاي آن م خيره شدند و ما هم به چشمديهايمان نشسته بو كه روي صندلي

براي سه دقيقه همانطور به هم خيره شدند و بعد از صف دوم خواست كه . روي صف اول ايستادند تر و روبه يك فوت عقب

  .ها و ما هم از سر جايمان به آند دوباره صف اول از روي صحنه به ما خيره ش. پايين بروند و سر جايشان برگردند

دستهايم . دانستم چرا كردم اما نمي شد بيشتر احساس اضطراب مي تر به نوبت من روي صحنه نزديك ميهر چه بيش        

من هميشه در . نمود اين تمرين در ظاهر ساده مي. شدم ام بطور عصبي جا به جا مي به عرق كردن كرده بود روي صندلي شروع

  . كردم بايد احساس راحتي مي. كردم ها نگاه مي ها و دوستانم در چشمهاي آن م با غريبههايحين صحبت

. ه بوداش در اين تمرين حرف زد ، راهنماي سمينار از اولين تجربهبعد يادم آمد كه در اولين سمينار من در لندمارك        

لرزيده كه راهنماي سمينار  هايش چنان ميداده زانو جام مياولين بار اين تمرين را انسال پيش وقتي براي  20كه  ه بودگفت

  . مجبور شده كتش را ميان زانوهاي او بگذارد تا جلوي صداي آن را بگيرد
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به خودم گفتم من به چنين تمريني . فكر كردن به چيزي كه او گفته بود باعث شد به فكر ترك كردن آن جا بيافتم        

. ل قبول نيستدانستم كه ترك كردن اتاق قاب اما مي. چشم مردم نگاه كنم توانستم به خوب مي ندارم چون از قبل خيلينياز 

  .طور عرق كردم و جابجا شدم همانام ماندم و  بنابراين روي صندلي

شم سايرين در رديف ايستاديم و به چ تر مي ي صحنه دعوت شد بايد يك فوت عقباولين باري كه رديف ما به باال       

ديم و راهنما سر جايمان ايستا! فقط يك نفربا خودم گفتم، . نفر خيره بشوم 50اوه، من نبايد به چشم . شديم ل خيره ميمقاب

. فوران اشك بود. زير گريه زدمآگاه ي اول نا خود ثانيه 10در . اي شويم سه دقيقه خود دريابيكمك كرد كه وارد فرآيند 

شنيدم كه راهنما . افتادم هق مي كردم به هق هر بار كه به نفر مقابلم نگاه مي. ا بگيرمتوانستم جلوي آن ر نمي. دانستم چرا نمي

  . و رفتم ".متشكرم": من به نفر مقابلم گفتم ".رديف سوم لطفاً از سمت چپ خارج شويد": گفت

. فقط بريده بودم. نشنيدم گويد اما هيچ چيز كردم تا ببينم چه مي ام گوش مي رگم شده بود؟ بايد به صداي درونيچه م       

نه مقابل دستپاچه بودم و همينطور كه تمرين روي صح گيج بودم،   اين چه تمريني بود؟  .مهيچ چيز ياد نگرفته بود. همين

 :دز فريادذهنم " .بلند شويد، از سمت راست روي صحنه بياييد صف سوم، لطفاً". كردم فكر مي  ام من ادامه داشت به تجربه

  "!ه ه، دوباره نهااااااه ه 

كساني   از اين سه دقيقه جان سالم به در بردم چون به چشم. شد ها خيره مي د به افراد روي صندليمن باي اكنون صف       

ي جلوي من بعد از صف چهارم خواسته شد كه روي صحنه بيايد و شريك جديد  .كردند خيره نشدم كه به من نگاه مي

بودم كه با خجالت به من رو  با خانم مهربانتر و مسن تري روبهاين بار . فوتي از صورت مني يك  ايستاده بود، در فاصله

 هر. اما اشكها به محض شروع شدن تمرين سرازير شدند "آيم بسيار خب، اينبار از پسش برمي": به خودم گفتم. زد لبخند مي

كرد مرا  او به آرامي سعي مي. گرداندم مي يم را برشدند و رو كردم اشكهايم سرازير مي بار كه به چشمهاي شريكم نگاه مي

مان را  راهنماي سمينار توجه. پاچه بودمهاي بي دليلم دست به خاطر سيل اشك. شود گفت همه چيز درست مي آرام كند و مي

  . گفت اما صداي من چيزي نمي. گفتيم چيزي كه به خودمان مي. ت جلب كردگذش به آنچه درون سرهايمان مي
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هر حال صداي درونم با من به . ها پر كنم به جاي گوش دادن به افكارم با آنتوانم ذهنم را  ن يادم آمد كه مياما ناگها      

بالفاصله به شريكم نگاه . افتاد تر از چيزي بود كه داشت اتفاق ميبه ،هر چه باشد پر كردن ذهنم با افكار. زد حرف نمي

فوراَ احساس راحتي كردم و پر از حس . متشكرم. دوستت دارم. متاسفم. متشكرم. دوستت دارم. كردم و فكر كردم، متشكرم

به او خيره شده بودم و اشك ريختني در كار . هايم متوقف شد بهتر شدم و سيل اشك. مقابلم شدم قدرداني و عشق به زن

  . نبود

رفت و  سرش به آرامي عقب و جلو دند و اشكها روي صورتش سرازير ش. عجيب بود كه شريكم شروع به گريه كرد     

 لطفاً. دوستت دارم. متشكرم": ام ادامه دادم فقط به فرستادن افكار اختصاصي ".حاال تو اشك مرا در آوردي": زمزمه كرد

نفري كه من را نگاه و  50بعد شريكم صحنه را ترك كرد و من روي صحنه مقابل . و ادامه دادم" .متشكرم. ا ببخشمر

. كرند خيره شوم افرادي كه داشتند به من نگاه مي بار از درون آرامش داشتم و قادر بودم به اما اين. دند ايستادمكر ارزيابي مي

توانستم  مي! خيلي بهتر شده بودم. كردم يكردند انتخاب م فقط كساني را كه به من نگاه مي. كردم ها را گلچين مي در واقع آن

  .ها بودم قدردان آن واقعاً و ت داشتم و واقعاًهمه را دوس! جلوي غريبه ها خودم باشم

يك من بود مرا زن مهرباني كه آخرين شر. بعد استراحت كوتاهي داشتيم. شد و نوبت سمينار بود خيلي زود تمرين تمام مي

او گفت . دانستم ترسيدم اما اين را نمي او گفتم كه ظاهراَ من از مردم ميبه . مان با هم حرف زديم ي تجربه پيدا كرد و درباره

كه انگار ما واقعاً به هم مرتبط شديم و ادامه داد كه سمينار به او كمك كرده زيرا فهميده كه براي پذيرفتن عشق ديگران 

كمك كرده بود روي صحنه جلوي  كه اي هاي درماني كنيكب، معلوم بود كه بايد تخُ. لحظات سختي را داشته است

ي  آغوش گرفتيم و جدا شديم تا بقيه همديگر را در. او شروع كرد به گريه كردن. ن بگذارمهايم را بگيرم با او در ميا اشك

 . وقت استراحت را بگذرانيم

  

  نريسا ادن                                                                              

                                                                    ThevideoQueen.com 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

اين باعث . است ، برداشت كردههمين چند وقت پيش فهميدم كه يكي از كارمندانم بيشتر از مقدار مقرر كميسيون فروش   

كارمند سخت . او از قبول كردن مسئوليت اين كار سر باز زد. تجاري كوچكم شده بودضرر صدها دالري به من و شركت 

به اوعالقه داشتم اما . ي من به او پول بدهند ري در شهر پيدا كند كه به اندازهكوشي است كه ممكن نيست بتواند شغل ديگ

به زحمت  .بود با او حرفي نزدمي كار  رهينده به جز موارد خاصي كه دربادر روزهاي آ. از دستش عصباني و ناراحت بودم

جو به . به جو زنگ زدم  و آنچه بعداً اتفاق افتاد حيرت انگيز بود. دانستم چه كار كنم نمي  .توانستم به او نگاه كنم مي

بايد  اول. ن انرژي را پاك كنمبعد مراحلي را به من ياد داد تا آ. خاطر اين كه با او تماس گرفته بودم از من تشكر كرد

سپس بايد . ضروري بود كه كار آساني نبود اما براي فرآينديا نه،  موقعيت را جذب كرده امخودم آن آيا فهميدم كه  مي

در موقعيت باشد را  ايجاد  خواستم قاصد جديدي كه ميبعد بايد م. بخشيدم كارمندم را مي و بعد  بخشيدم، خودم را مي

نتيجه غير  ".مرا ببخش، دوستت دارم متاسفم، لطفاً": كردم بخش دكتر هيولن ميه تكرار عبارات شفا كردم و شروع ب مي

  : بعد از تمام كردن مراحل اين نامه را به جو نوشتم. عادي بود

  جو عزيز،

كه  را ي مراحلي و همهرفتم ندم از ويمبرلي به آستين ها را خوا بعد از اين كه آن. از آب در آمد پيشنهادات تو درست   

. ب كرده بودم خودم آن را جذ من واقعاً. كمي وقت برد تا اين را فهميدم. حيرت انگيز بود واقعاً. بودي عملي كردمگفته 

به . م بخش هاوايي را مرتب تكرار كرد كردم و آن عبارات شفا مقاصد جديدي را تعريف . م خودم و كارمندم را بخشيد

  .دوشم برداشته شده است الوار از روي م خروارها س كردمحض اين كه به آستين رسيدم احسا

 واقعاً. عصبانيت و ناراحتي رفته بود. هاي جو احساس كردم  انرژي درونم تغيير كرده است بعد از انجام توصيه   

اً اين روش سوزان، اگر كسي از من بپرسد آيا واقع. كاري من و كارمندم رضايت بخش است ي اكنون رابطه. انگيز بود حيرت

  !گويم بدون شك هست من به او مي يا نه، تعملي اس

  ويكتوريا شافر                                                                                               
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  چناشر، انتشارات پدال رن                                                                                      

    ، تگزاسويمبرلي                                                                                             

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                    

  . از شروپورت، لوئيزيانا فرستاده است دنيس كيلونسكي  است كه گذشتيسراين 

  . ديدم و دقيقاً بر اساس هواُپونوپونو است 2006اين خوابي است كه من در اكتبر     

ي پيام سادگ. ها نبود تاثير هواُپونوپونو نيازي به آن ي آن هيچ زنداني نبود چون در نتيجهدنيايي را ديدم كه در      

ا و سمينارها در كل دنيا مطرح ه يم از طريق برنامهگذاشت اُپونوپونو كه دكتر هيولن،جو،من و ديگران آن را به اشتراك ميهو

دادند كه چطور همديگر را دوست داشته باشند و به هم عشق  ه مردم، خصوصاً كودكان، آموزش ميبرا ها  اين برنامه. شد مي

  . بورزند

ر اين د. كردند مي ديدم كه هزاران نفر در آن شركت ميدرپي  ي پيحين برگزاري سمينارها ب خودم را دردر خوا       

انسان  بهياد بياورند، و شان را به  ورند واقعاً كه هستند، طبيعت آسمانياكردم كه به خاطر بي سمينارها مردم را ترغيب مي

  . شق بودن استكه به خاطر دارد كه حقيقت طبيعتش عا انساني تبديل شوند؛ يمطلوب

ه ديگر را با جوان ديگري در گروداشت ي خالف كاري بود ديدم كه  دسته و در اين خواب نوجواني را كه عضو دار       

دائماً از . بود سمينارهاي من شركت كرده يكي از در شد قبالً جواني كه داشت تهديد مي. ردك مي مرگ  تهديد بهاسلحه 

ها گوششان از اين  آناما . ها هم اين معجزه را تجربه كنند خواست كه آن دسته اش ميو  زد و از دار معجزه حرف مي

  !ها پر بود حرف

دوستانش در ميان گذاشته بود و را با او اين انقالب دروني . آورده بود اش را به خاطر در اين سمينار او طبيعت حقيقي      

  . آمد در عين حال به نظر خطرناك مي اده بود وخيلي س او احساس خطر كرده بودند چون ها از پيام آن

همانطور . آن نوجوان شركت كرده بود، او روي صحنه آمد و به شكم من شليك كرد ي كهسمينار ، در هميندانيد مي       

غوش من نوجوان را به سمت خودم كشيدم و او را در آ .همراه با جانم از بدنم خارج شدكه روي زمين افتاده بودم خون من 
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ي عشق  در حاليكه با ذره ذره ،ردمو در آغوش او م ".لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم": مكشيدم و در گوشش زمزمه كرد

ا اشك و بغض همانطور كه جسم بي جان مرا در آغوش داشت ب. در آن لحظه جوان پيام را گرفت. فشردم درونم او را مي

در آن لحظه روح دوباره به بدن من بازگشت و هر دوي ما از نوري  ".رملطفاً مرا ببخش، دوستت دا": در گوشم نجوا كرد

توانستند عشقي كه ميان ما بود  ي مردم از كيلومترها دورتر مي ي مخاطبين و همه آنقدر قوي كه همه ؛ نوريپر شديمطاليي 

  . را حس كنند

به دور  و شد تر مي بزرگ و بزرگ ،دندش كردند متوجه آن مي كه كساني كه اين انرژي را لمس ميبه محض اين       

ست، همان كسي ي او نوجواني كه داستان درباره. يابنداما هنوز همه دوست نداشتند كه آن را در. كرد ها راه پيدا مي دست

پسر نجات يافته به او . ت كندخواست متوجه آن شود و عشق را درياف لحه را رو به برادرانش گرفته، نميكه اكنون اس

هاي وجود خودش را  گويي دارد تيرگي ؛داو را در آغوش گرفت و به او عشق ورزي ".لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم": گفت

 . ورزد فشرد و به آن عشق مي در آغوش مي

را  اين فرصت را داشت كه آنها را در برگرفت، و آن جوان ديگر،  درخشش طاليي نيروي عشق، آن! افتادو بعد اتفاق       

لطفاً مرا ببخش، دوستت "گفت، وقتي آن را دريافت كرد به ديگري . شد را دريافت كند ميش و عشقي كه نثاردرك كند 

  ".دارم برادر، لطفاً من را ببخش

   

 زنيد بعدش چه شد؟  حدس مي  

به شد و  همين كه گوي بزرگ مي. شد تر مي ايي پر شدند از نيروي عشق كه بزرگ و بزرگگوي زيبهمچون آن دو     

ها و كيلومترها  اين نيروي طاليي عشق در خيابان _كردند ديدند و دريافت مي ها هم آن را مي و آن _خورد  اعضاي گروه مي

شد و دورتر و  شتند و نيروي طاليي عشق بزرگ ميگذ كردند از آن مي وقتي ديگران آن را دريافت مي. شد دورتر سرازير مي

  . ن از عشق پر شدرفت تا اين كه سرتاسر جها دورتر مي
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ي هواُپونوپونو به ما عطا شده است، كه به خاطر بيĤوريم  ه هديهبه همين خاطر است ك. اين عصر طاليي است، عصر عشق   

ور نيست؟ خواب زيبايي است، اينط. ي ما فقط بايد دوست داشته شويم همه. ما عشق است جوديحقيقت و و كه هستيم

جهان . كنم ت فكر ميو تاثيري كه روي جهان داش پيش پرداخت  من به فيلم. يلم زيبايي شودتواند ف داستان هواُپونوپونو مي

  . ي هواُپونوپونو است آماده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              

توانم معجزاتي را كه در  به خانه برگشتم، به زحمت مي ويتال هور جوي ظ ك هفته بعد از اينكه از سمينار آخر هفتهياز 

ها و نتايج كارهاي من داشت  ها، پيام ي درس كردم، همه ها را جذب مي ي انرژي مثل اسفنجي همه. افتاد بشمارمزندگيم اتفاق 

  . رسيد با سرعت نور به ظهور مي

ي كه ديگر آب باريكه محسوب قراردادهاي جديد. بر سرم ريختند مشتريان جديدي: بعضي از نتايج ملموس براي من       

 300ميلي كه داشتم تا هاي اي ليست آدرس. هايشان شريك كنند ي مايل بودند من را در ماجراجوييافراد بسيار. شدند نمي

واقعاً به زحمت  .ها را بسازم از من خواسته شده تا صورت بسياري از هنرپيشه. افزايش پيدا كرد) ا اين لحظهت( درصد

  . بيايمكرد بر ن پاك و آبي به ذهنم خطور مينظير كه از آسما ي بي توانستم از پس اين همه ايده مي

  . ناشناس بودم بينم تا سه ماه پيش در كار خود ميكنم،  وقتي فكر مي      

و بي دريغ در من  به آساني ها ي اين همه. نه با زور و يا هيچگونه تقاليي از طرف من آن هم ها اتفاق افتاد، ي اين همه     

  . برد مرا با خود مي شكنم و نتايج مثبت شود بالفاصله آن را عملي مي اي به من الهام مي حاال وقتي ايده. جاري شدند

ين بار دانم ا هيچ نمي كنم، و تر كردن كسب و كارم  استفاده مي براي نمايان) روش پاكسازي(من دائماً از هواُپونوپونو      

كنم، پاك  ام و پاك مي برد برده دست به تخته وايتچرا كه دوباره دست به خلق چه چيز شگفت انگيزي خواهم زد، 

  . كنم كنم و پاك مي مي

  !متشكرم جو و دكتر هيو لن 

  سپاسگزار شما، تا ابد

W
w

w
.F

ac
eb

oo
k.

co
m

/ih
al

ea
ka

la



 
 

٨٢ 
 

  امي اسكات گرنت

http://thesuccessmethod.com  
 http://newsuccess.org  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

  : جويس مك كي نوشته

بود تا بتواند به اش را ترك كرده  ها خانه مادرم بعد از سال. مه ايك حامي بود: ام طي سال گذشته من نقش جديدي گرفته

كمي بعد از آن، كوه استوار زندگي ما، مادرم، مبتال . ي كه داشتيمضي مشكالتتر باشد، بيشتر به خاطر بع دخترهايش نزديك

او تصميم . نش بگذراندباقي عمرش را با دخترا بود كه مادرم تصميم گرفتجاي شگفتي . به نارسايي قلبي و سرطان ريه شد

   . زودي در اثر بيماري خواهد مردپزشكان به ما هشدار دادند كه او ب. سالگي دنبال نكند 88در سرطان را   گرفت درمان

تمرينات هواُپونوپونوي دكتر  ي شركت كردم و درباره ويتالور جو ي ظه ه مه گذشته من در جلسات آخر هفتهما        

ي نتايج محشر درمان مجرمان رواني كه او  وقتي درباره. توانم بگويم سحر شده بودم به جرات مي. ملن چيزهايي ياد گرفتهيو

   .واقعاً تحت تاثير قرار گرفتم شنيدم، كرده بود سازيرا پاكها  آن

لي سؤال اص. نظيري بود اوقات بي. كند ماده باشد، معلم را برايش فراهم ميبخشنده است و وقتي دانش آموز آ هستي واقعاً      

  "توانم به مادرم در جريان مردنش كمك كنم؟ چطور مي": من در آن آخر هفته اين بود

. شود ام، اين شامل مادر هم مي ي زندگي ام هستم، همه خواستم كه بروم و به دنيا نشان دهم كه من مسئول زندگي يم      

  . به درونم رفتم و دائم پاك و پاكيزه كردم. م استفاده كردمه بودهر چه ياد گرفت از بنابراين

هنش را پاك كند، درد نكشد و تا آخرين لحظه از او توانست ذ. ساده اما دقيق بود گرفتيم من و مادرم تاثيري كه      

استفاده كند  بود شد از داروهايي كه برايش تجويز شده ات سختي هم بودند كه او مجبور ميبله، لحظ. خودش مراقبت كند

ا را ، هر دوي مهاي انتقال در جلسات آموزش. در آرامش خانه كنترل كند و راهي بيمارستان نشوداما قادر بود موقعيت را 

  . ي آخري كه او قرار بود به سوي ديگري برود آماده كرد براي مرحله
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هر روز . ها را كنار گذاشت و زندگي كرد پيش بيني. زندگي كرد "ين لحظهآخر"بزرگترين هديه اين بود كه او تا       
 "!گر هم فرصت دارمدي من يك روز! حدس بزن چي شده": اين جمله بيدار و متعجب مي كردصبح با خوشحالي من را با 

وقت داشتيم كه خودمان را براي . هاي محبت آميز و گذراندن اوقاتمان  با هم كلي وقت داشتيم ي حرف براي گفتن همه
وقتي كه آن لحظات . رود، من هم همين طور دانست به كجا مي او مي. ترسيدم من ديگر از رفتن مادر نمي. كنيم رفتن او آماده

  ! عجب هديه اي! خداي من. ما بخشندگي خداوند را ديديم و هيچ ترسي در كار نبود ،دطاقت فرسا فرا رسي
كردم و هنوز  احساس قدرتي كه تجربه مي. ير دادرويكرد مرا هم به زندگي تغي ها، مرين هواُپونوپونو جداي از نيايشت   

ودم بلكه در زندگي ديگران دارم مرا دانستن اين كه من نقش فعالي نه تنها در زندگي خ. كنم خارق العاده بود مي
  . كند تجوي منبع كل هدايت مي، لحظه به لحظه به سوي جسدائماً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      
  :اي ديگر نمونه

ميليون دالري  1.2اد روحي و مالي از قرارد از لحاظ  شركت كردم هنوز 2006ي ظهور در مه  ي آخر هفته وقتي در جلسه
اين به خاطر مسائل متعدد داخلي . كردم يلياردر لغو شد احساس ناراحتي ميي راه توسط يك شركت نفتي م كه در ميانه

  . شركت نفتي بود
 ".لطفاً من را ببخش، متشكرمدوستت دارم، متاسفم، ": گفتم روزهاي بعد داشتم ميدر ت به خانه و مسير برگش تمام در      

  . رهايي بدنم است دانستم كه اين  مي. كردم ميسرفه  عطسه و .دارم ضعف كردم كه دو روز بعد از رسيدن به خانه احساس
هايم تغيير ناگهاني در درونم و در درك كليت  در حين صحبتص بازاريابي داشتم و كمي بعد، بحثي با يك متخص       

دهد تا مشكلش را  قمي كه يك مشتري در سال به من مياو فقط از من پرسيد بيشترين ر. من ايجاد شد شركت درآن شرايط 
  . سر كار كم كند چقدر است

پراطوري تواني از اين براي ساختن يك ام تو مي. است وندي، همين": و او گفت دالر 600000من به او گفتم كه       
  .استفاده كني

به . توانستم ببينم آن همه خوبي جايگزين آن همه بدي شده است در يك لحظه مي "ادعايي كنند؟ نينتوانند چ چند نفر مي 
دالري كه به من داده  600000توانستم ارزش آن  الري كه به من ندادند فكر كنم ميهزار د 000200جاي آنكه فقط به آن 

  . بودند را دريابم
. ها مرتب به من الهام شوند شد ايده من را بر انگيخته و اين باعث مي اشتياق ،ي مثبت ديدم كه توجه به جنبه مي      

فرا  يي اطرافم را نور گويي همه. افتاد بودم بزرگ كه در درونم اتفاق ميآغوش تغييري روشنايي ادامه داشت و من در 
  . داد وراي دنياي مادي را برايم بسط ميگرفته بود كه دنيايي 
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  . كردم ها فكر مي و هر لحظه به آن ،ر را كرده بودندآن كا ودم و عصباني از كساني كهب اين ماجرا من دو سال قرباني
حمام آب  ،همه چيز را امتحان كردم، ماساژ، نرمش. دانستم چه شده نمي. احساس درد كردمكمي بعد، در پاي چپم        

ي  شديدي بوده و درد به كيسهفشار م زير گفت كه بدن "خواند"چيني رفتم و دكتري كه بدنم را  بعد به سراغ طب. گرم
   .صفرا مربوط است، البته صفراي عصبي

ند، و درد آزاد شو هاي ذهني من گرهبه من چهار روش دفع انرژي داد تا . انرژي در آن جمع شده و باعث درد شده است      
  . مرا رها كند

همه ، و وقتي نگرش من عوض شد كرد ي با خود حمل ميرا از آن شركت نفت ام هاي ذهني فشار عصبي و گرهبدن من       
  !گير كرده بود  فقط. چيز آزاد شد

قبول  ،دستور داده شده بود قرارداد من را لغو كند كه به او ها بعد از اين تجربه فهميدم كه رابط من در شركت نفتي ه ما     
دادم را  منحل شده بود و خدماتي كه من مي آن بخش. وداين كار را با شخص ديگري هم بكند و استعفا داده ب نكرده بود كه

  . بخش ديگري به عهده گرفته بود
سايت جديدم را با آدرس  ام را تمام كنم و وب باز كرد تا كتاب اينترنتياين پاك كردن انرژي راه را برايم       

www.getinsideyourcomfortzone.com  را  هايي برايم فرصتع كردن كتاب اينترنتي شرو. راه بيندازم
  . كردم فراهم كرد كه فكرش را هم نمي

تا (اكنون اين فرصت را دارم كه . ي رهايي از درد كار با كامپيوتر داشته باشم آرزو داشتم بتوانم آموزشي دربارههميشه      
هايم  و ديگر برنامه ، خدمات و براي كتاب اينترنتي .كار كنممدير برنامه معروف به عنوان  براي سه وب سايت) كنون

  . مشتري پيدا كنم
قراردادها . ص شوند رمندانشان آموزش بدهم چطور از درد خال بندند تا به كا هاي بزرگي با من قرارداد مي كمپاني     

  . آيند را دريابم كه به سراغم مي يي الهامات جديد هستند بنابراين فرصت دارم تا همهكوچك و فوري 
 .wwwقانون جذب را در وب سايت به عنوان يك مربي تاييد شده و با مجوز ون من به عالوه، اكن     

theuniversallawofatraction.com   كنم تدريس مي .  
             

هواَپونوپونو گذشته را  .پيروزي كه از كمي بعد از آخر هفته براي من اتفاق افتاد دقيقاً مربوط به هواُپونوپونو بود       
  . توضيح ديگري وجود ندارد. ه و براي اتفاقات جديد جا باز كرده بودپاك كرد

                                                                                                         
  وندي يانگ                                                                                                     
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                
  : و اينجا نمونه ي ديگري

  
در . بود دراماردم ك كمك ميمراجعانم رفع يا هدايت آن به  در يكي از بزرگترين موانعي كه من ،به عنوان يك مشاور

منحصر ي  شيوهما بايد با ": اين طور تعريف شده است "دراماكنترل "، مفهوم جيمز ردفيلداثر  سلستينپيشگويي ي  نمايشنامه
دهد كه انسان هميشه احساس كمبود انرژي  ان باشد  چهارمين بصيرت  نشان مييادت. به فرد كنترل ديگران مواجه شويم

ه از اين مفهوم از ديدگاه يك مشاور استفاد. است ديگر دداشته و به دنبال كنترل ديگران و كسب انرژي جاري در ميان افرا
كند  كه مراجعانم را از رسيدن به اهداف و ماحصل كارهايشان دور مياز برخي وقايع  بتوانم دهد به خود من اجازه مي

   .داشته باشمدرك مستقيمي 
  
بنابراين از يك طرف من با . دش اين را ندان، حال آنكه شايد خوداولين بار هواُپونوپونو را به من معرفي كردويتال جو    

نه فقط براي درك  ؛ن داشتمدراما و كنترل دراما مواجه بودم، به عنوان يك مشاور احتياج به ابزاري براي متعادل ساخت
  .ي كامل از منابع خودشان بازگشت به استفاده ها براي مراجعان، بلكه براي كمك كردن به آن

. كنم يشپيدا خودم نتوانسته بودم لن،با دنياي دكتر هيو پيش از آشنايياي بود كه  ن متعادل كنندههما "ازگشت به صفرب"    
تالش براي جدا كردن ما از خودمان به سوي لذت  ،فرهنگ غالب و پيام همه گير آن ،اياالت متحده در دنياي غرب، بويژه

 بهد  نتوان ديگر نمي "از صفر تا شصت"همچون  رهاييشعا .است پيرامونمان مصرفي رق و برق و تمام نشدني دنياي پر ز
   .كمكي كنند دارد مصرفعاطفي در دنيايي كه اعتياد به  هاي جنبش

حركت،  درست اينعملكرد  درمان وفرآيند كه  به من كمك كرد اين است درك آندر  هواُپونوپونو تمرين آن چه     
اند اما هرگز براي من  كاربردي "رها سازي"ي  زيكي مثل نظريهز ساختارهاي متافيبسياري ا !است "از شصت به صفر"
اما حاال با . رسد نظر ميدر برخي از موارد تالش براي رسيدن به رهايي واقعي احمقانه به . اندمي كامل و دقيق نبوده يهامف

  .   دانم چطور به آن برسم دم و ميپويايي رها سازي را به دست آور بازگشت به صفر واقعاً
  
خيلي . ذردگ ي جو در كلورادو ريور ديدم مي ت خوبي كه بدست آوردم و دكتر هيولن را در مصاحبهده ماه از فرص      

اساسي در الگوهايشان ايجاد  يراتي همسرم ناگهان تغيي والدين من و خانواده. تام تغيير كرده اس چيزها در من و خانواده
  كردند و فهميدند كه 

دوران دالري خريدند كه اي نيم ميليون  ي همسرم خانه خانواده. كشند اند و مي ر اسباب بازي گذاشتهان را در قطاروياهايش
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ي  خانه درست پايين جاده( ام  هام نديد آرام تر از آن جا در زندگيتا به حال جايي . شان را در آن بگذرانند بازنشستگي
اج كرده است كرد و عاقبت ديد كه انگار يك بار ديگر ازدو اش كار مادرم روي موانع فيزيكي و عاطفي ).ي جو است خانه

بوجود در برخي مسائل خود من بطور ناگهاني تغييراتي در . ي سابق را دارد و نسبت به همسرش همان احساسات عاشقانه
شد هر شش  يباالخره كارش را كه باعث م) ساله 72 يجوان(درم پ. ندشد مانع رشد و شكوفايي نقاط قوتم ميآمد كه قبالً 

ترين  يكي از قديمي. قطع كند  ،برود در آالسكا)  40 پنجمين شهر قطبي دنيا( به پرودهو بي 39هادسونهفته يك بار از 
حال حاضر شركت  دراو  .ند و به آستين آمداش را كامالً كَ هاي قديمي زندگي روش ي هاي پوسيده ي دوستان من ريشه

. فتبرادرهمسرم باالخره به منزل شخصي خودش ر. كند مالً متفاوت زندگي ميا الگويي كاكند و ب خودش را اداره مي
كه تازه امسال به  ام  خواهرزاده. ي خودشان اسباب كشي كردندي روياي ي شهر به خانه خواهر همسرم و شوهرش از حومه

 هم به مادرش. شده است 41كويين كامينگ ي هوم اي بازي كرده و نامزد جايزه ته در سريال تلويزيوني پر بينندهدبيرستان رف
ي هواُپونوپونو  وقتي كه اولين بار درباره 2006ي  ها از فوريه ي اين همه. شدهداده اش  سودآورترين پيشنهاد تجاري در زندگي

سال جديت و افسردگي با تجربياتي پر شد كه  17ي من پس از  ناگهان زندگي روزمره. تشنيدم شروع شد و به بار نشس
  . نگي و جذاب بودنددوباره ر

  . كنم به داشتن زندگي خوب عادت كنم بنابراين من سعي مي ،يك عادت است زندگي        
ت زندگي من را انم كه تجربياد اين مقوله برايم هنوز جديد است و نمي. من به هيچ عنوان متخصص هواُپونوپونو نيستم        

لن دنياي هواُپونوپونو را براي ما با سخنراني چند ماه پيش دكتر هيوكه  يتال ممنونمدكتر و از .برد تا كجا با خودش مي
ام، رسيدن به صفر،  سر زيبايم باشد چه در زندگي شغليچه هواُپونوپونو در زندگي خصوصي من با هم. آشكار كرد

. اند دگي من داشتهاثير به سزايي در زنهاي قدرتمندي هستند كه ت درصد، عذرخواهي و بخشش گزينه 100مسئوليت پذيري 
  . ولنيو متشكرم دكتر ه. متشكرم جو
  بروس برنز

www.YourOwnBestGood.com      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        
  جو عزيز

اي  مرا با درك تازه. اي بود ي فوق العاده برنامه. تشكر كنمآستين صميمانه  لن بهتم از تو به خاطر آوردن دكتر هيوخواس مي
  . لطفاً بگذار توضيح بدهم. كند آشنا كرد تي ما را مقرر مياز زندگي و اين كه چطور هستي سالمت و خوشبخ

                                                            
٣٩ Houston 
٤٠ Prudhoe Bay 
٤١ Homecoming Queen 

W
w

w
.F

ac
eb

oo
k.

co
m

/ih
al

ea
ka

la



 
 

٨٧ 
 

طر اظهار مرا به خا پس لطفاً. خواهم بگويم كه مطمئناً من متخصص تمرينات هواُپونوپونو نيستم قبل از هر چيز مي       
  . گويم كه درست بعد از يك شب تمرين برايم اتفاق افتاد ببخش، اما اينجا چيزي را مي ي چيزي كه گفته شد نظر درباره

در حقيقت . رسيدنهنر به صفر _كرد  هاي زيادي صحبتچيز بسيار ارزشمندي در قلب وجود ي  دكتر هيولن درباره      
از توانايي پاك كردن و خالي كردن  42به عنوان يك رزمي كار و مربي كيگانگ من .است ي هواُپونوپونو ظاهراً اين هسته

  . كنم كه به انسان داده شده است ياد ميبه عنوان يكي از بزرگترين هدايايي ) صفر شدن( ذهن
ا به ما مان و رسيدن به صفر ر هاي دروني دكتر هيولن اهميت زندگي با شرايط پذيرا بودن و پاك كردن عكس العمل     

ه پيدا من با نگرش او به زندگي كامالً موافق بودم و هيجان زده بودم از اين كه انسان ديگري را روي اين سيار. يادآور شد
  . استي عشق با من يكي  كه نظرش درباره امكرده 

رون بدن را به انرژي د كه يك روش منحصر به فرد تنفس هست) تمرين انرژي دروني هنرهاي رزمي( هنر كيگانگدر      
كنند و  ما كار ميكه با بدن  وجود دارداستادان قديم هنرهاي رزمي دريافته بودند كه قوانيني در هستي . آورد گردش درمي
وريم اباال به دست بي يپويايي را در سطح و توانيم سالمتي گيريم چطور انرژي درونمان را به گردش درآوريم مي وقتي ياد مي

  . گويند جهاني مي به اين فرآيند معموالً مدار ريز. چشمگير افزايش دهيم و آگاهيمان را بطور
  گي را به جدهيم و همراه آن انرژي نيروي زند نفس را داخل مي به طور خالصه در اين روش(    

كمر و االي بعد انرژي را به ب .دهيم راه مي )است 43قسمتي كه معروف به دن تين( ي پايين شكم لوي بدن به داخل ناحيه
و سالمت و آگاهي ما آورد  هاي بدنمان بوجود مي ي جهاني را با انرژيتكرار اين عمل مدار. كنيم باالخره پشت هدايت مي

  .)دهد فزايش ميارا 
جرياني دم در لن نموداري را نشان داد و هواُپونوپونو را شرح داد و نشان داد چطور ارتباط و آگاهي بين مروقتي دكتر هيو    
دي عجيب قضيه اين بود  در واقع نكته.  جهاني قرار گرفتمگيرد بالفاصله تحت تاثير شباهت آن با مدار  بهتر شكل ميني راو

  .    قبالً هرگز متوجه آن نبوده ام كه ، چيزيكند كار مي دورانيي بطور ديدم چطور هست كه مي
، با در يك ارتباط دو سويه را كرديم افراد سعي مي خره فهميدم چطور ما هميشهدر نموداري كه او نشان داد من باال    

ها در  ي اين يم و همهكن كنيم، اشاره مي كنيم، دعوا مي زنيم، بحث مي ما با هم حرف مي. يمبه هم وصل كن روشي خطي
  . افتد راستايي افقي اتفاق مي

ها  ترين روابط را ميان انسان غييرات و عميقتوانيم بزرگترين ت تفاده از مسيري كامالً متفاوت مياما من ديدم با اس       
ترين  ايينتا پيعني رفتن  _لن  به من نشان داد كه اول با صفر شدننمودار دكتر هيو. بود »دايره«مسير و آن  _بوجود آوريم

                                                            
٤٢ Qigong( .ھای طب سنتی چين که شامل ھماھنگ سازی الگوھای تنفسی مختلف با حرکات بدن است از شاخه ) 
٤٣ Dan Tien )مرکز بدن(  
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انيم تو يبعد از آن م .كنيم خالص شويم هايي كه مالحظه مي ها و وابستگي توانيم از واكنش مي _ي آگاهي در ذهنمان اليه
تواند شوق پاكي و  الوهيت مي. مند شويم م و در آخر از آگاهي الوهيت بهرهي فراآگاهي كني شروع به باال رفتن از مرحله

  ي ذهن خودآگاه پنهان شود و ارتباطي خالص و بي  نهانخانه ال دهد، بطور اساسي درعشق ما را به ديگران انتق
  . كم و كاست را شكل دهد

مثالً درست . كند ز چيزهايي كه قبالً بوده عمل نميتوانم بگويم اين است كه اين مثل هيچ كدام ا ي كه ميتنها چيز      
. خواست كه غير منصفانه و خودخواهانه بودند رف ميز چيزهايي ميي كاري بودم و فردي آن ط جلسهيك ي پيش در  هفته
  .بنابراين دعوا را كنار گذاشتم و اجازه دادم ادامه دهد ، ومدي يادم آا نمودار و مزاياي روابط دايره .ودم در آمده بصحر
 ام در حال افزايش است كردم آگاهي در درون خودم احساس مي. رسيدمقرار كردم و به صفر ابتدا با نفسم ارتباط بر    

ه كه در درونم از آن چخواستم  مير اگ. و حالم ناگهان تغيير كرد) درست مثل تمرين كيگانگ كه قبالً توضيح دادم(
با تو بد رفتاري لطفاً من را ببخش كه . كنم دوستت دارم و از تو حمايت مي": گفتم مياحتماالً  بزنمكردم حرف  احساس مي

  "خواهيم به دست آوريم؟ ش كني و هر دوي ما آنچه را كه ميتوانم برايت بكنم كه احساس آرام چه كار مي. كردم
شروع به تغيير كرد، ذهنش را ) شناختم و را به عنوان دشمن يا تهديد نميديگر ا( ست مندو: افتاد ياتفاق عجيب ديگر     

دقيقه حتي  15در عرض . اش را متوقف كرده بود يهاي درون جدال با تناقض انگار .تر كردبازتر كرد و وجودش را پذيرا
و راه حلي كه  __ه براي هر دوي ما عالي بودمان پيدا كنيم، راه حلي ك ي براي معماي غير قابل حل گذشتهتوانستيم راه حل

  . رسيدم ز در موقعيت قبلي ذهنم به آن نميهرگ
همه  چيز از قوانين هستي نشأت بينيد كه چطور همه چيز به هم مرتبط است؛  شود مي وقتي راز زندگي نمايان مي    
من  ".هستي سرعت را دوست دارد" :گفتيتو  "راز"يادم مي آيد در فيلم . ايره استگيرد، و يكي از آن قوانين د مي
  به ك ها د اين دايرهرا هم دوست دارد، و قطعاً وقتي بداني ها دايرهخواهم اين را اضافه كنم كه هستي  مي

  . رود د زندگي ماليم تر هم پيش ميننك دام سمت حركت مي
مد كرد خيلي كارآ پونوپونو از آن استفاده ميح هواُلن براي شرنموداري كه دكتر هيو. ممنونم جو بنابراين دوباره از تو    

مت ديدن اين روند روي نمودار به من بينش خوبي داد و ابزاري عالي براي وقتي كه امور براي خارج شدن از ذهنم مقاو. بود
  . پاسخ بدهمها  به موقعيت ي صفر در اختيارم قرار داد تا بتوانم از مرحلهكنند  مي

  ،ارادتمند
  تراسكات، سنسي "تريستان"نيك 

www.SenseiTristan.com 
www.AllWaysZen.com 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         
  ".دوستت دارم، متاسفم، من را ببخش، متشكرم": گويم در ماه مه تا حاال من هر روز مي ي ظهور آخر هفتهاز سمينار   
اي  در حال حاضر زندگي فوق العاده اما يا جشن گرفتن باشد، ،فتاده كه قابل ديدن، فهرست كردنتغيير خاصي اتفاق ني       

  .دارم
و برادرم در  44ام در كوئينزلند توانم به سادگي دخترانم و خانوادهالبته دوست دارم كه آنقدر پول داشته باشم كه ب       

اما  . ي دنيا را سرگرم كند هايم همه دوست دارم رمان يا. ببرم به سفر روياييش قطاربا  شوهرم راپاريس را مالقات كنم و 
  . ها در مقايسه با چيزي كه اآلن دارم هداياي كم ارزشي هستند اين
ي كه درآن ي چيزهاي ، واقعاً نسبت به همه"متاسفم": گويم وقتي مي. دگي من باور كردني نيستي در زنئتغيير نامراين       

توانم خودم را از كساني كه با من هم عقيده نيستند جدا  ديگر نمي. كنم ر خودآگاهم هست احساس مسئوليت ميلحظه د
  . بدانم

  .احساس ارتباط نكرده بودمرگز تا اين حد ه    
به سراسر كشور زنگ متنفرم اما از تلفن زدن . دهم متاسفم ز كاري كه دارم در عراق انجام ميا انسانبه عنوان يك     

  . كند تا درمان شوم اين كمكم مي. دهم بوجود آورم تغييري در آنچه در عراق انجام ميزنم تا بتوانم  مي
  .ام، واقعاً خوشحالم كنم بخشيده شده چون احساس مي   
  ها ي گوزن خاموشي در دره  

  يسكوتي ناگهان _غروب دلتنگ
  برقي ماشين آالت ي زوزهقطع 
  ان شدن باشدتواند انس مي

  ، مثل يك ماشين روشنكنم احساس زنده بودن مي
  برق نيست اتاقيدر هيچ 

  اي خانهدر هيچ يا  
  باال و پايين خيابان

  نيست از بازسازياثري 
  حمام كرديم ،داغ هاي واندر ما 

  در هواي آزاد شراب و پنير خورديم
                                                            
٤٤ Queensland 
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  نجوا كنان با هم حرف زديم
  چشم دوختيمو به ستارگان 
  ها ي گوزن دره خاموشي در

  _در آرويو گراند، كاليفرنيا
  و نه شبيه به _غير عادي، مجلل

  خاموشي در بوفالو يا در بغداد
  

  الوين كل                                    
                           ي ذهن ي همه نويسنده كتاب                    

             http://write-for-wealth.com 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              
  
پاك كردن آشنا شدم فهميدم كه كسب و كار من وابسته به ويتال لن و جو ا هواُپونوپونو از طريق دكتر هيوبعد از اين كه ب 

. رسم كنم و دائماً به صفر مي پاك مي من دائماً. رود بهتر جلو ميرسم تجارت  كنم و به صفر مي وقتي پاك مي. دائمي است
  . انجام دهم لن به من ياد داد كه چطور اين كار رادكتر هيو

باعث شد  اين. بردم و فهميدم كه مشتركات زيادي با هم داريمويتال لن و دكتر ام را پيش دكتر هيو من شريك تجاري      
بعد از گذشت هشت ماه، حاال بيشتر از هميشه عاشقانه همديگر را دوست . اشته باشيمهمان شب با هم قرار مالقاتي د

كه هواُپونوپونو را ويتال لن و دكتر متشكرم دكتر هيو. شش و تغيير است، بخافراد هم فكر بودن بااين احساس كليد . داريم
  . به افراد بيشتري شناسانديد

  . عشقم را در آن جا مالقات كنم، چرا كه توانستم نظير ي بي آن جلسهمكان نين متشكرم به خاطر همچ     
  استوارت "مرد كامياب"كريس

  www.TheProsperityGuy.com 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

بيش از براي من چيزي ترك هاتسن . ذت بخش بودم بسيار لرانندگي به سمت آستين برايپس از ماهها سفر نكردن، 

   .بود مپيرامون و مصرف  ساعته از دست دنياي توليد 24استراحتي 
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ي هواُپونوپونو گوش داده بودم  هاي دكتر آيهاليكاال هيولن درباره آخرين باري كه به يكي از سخنرانيها از  ماه   

دكتر را به آنجا آورده  قبل از آن جو ويتال را نديده بودم از اين كه اوبا اين كه تا . دقيق بگويم يك سال و نيم _گذشت مي

همين كه چشم انداز . ي آستين حاضر شوم خوشحال بودم ودم را به آنجا برسانم و در جلسهتوانستم با ماشين خ بود و مي

ي هواُپونوپونو به سرم  رهدربا ي ديگرها شدند فكر سخنرانيي ماشين نمايان  شد و شهرهاي كوچك تگزاس از پنجرهعوض 

و اينكه  ،يهاليكاال را شنيدم افتادمهاي آ ياد اولين دفعاتي كه حرف. آوردم به خاطر را زد و چيزهايي كه فراموش كرده بودم

ه دو هفته بعد از اولين تمرين يادم آمد ك. هنگامي كه مناجات ابتدايي را به زبان هاوايي خواند مو به بدنم راست شده بود

دو روز بعد . ها حرف زدن و دادن كارت ويزيت به آنپونوپونو قرارداد كتابم را بستم، فقط با رفتن به انجمن ناشران، اُهو

در پايان آن ماه قرارداد . كردند بدهم ي كتابي كه داشتند چاپ مي گرفت و خواست كه نظرم را درباره ناشري با من تماس

  . كتاب خودم را بستم

ه ال خبر بدي را به من دادشدم به ياد شش ماه پيش افتادم كه دامپزشكي در مونتري تر مي ستين نزديكهمينطور كه به آ   

وقتي . كلينيك مرخصش كننداز  آنقدر زنده بماند كه بتوانندمعلوم نبود . داشتاش  اي در روده ي عزيزم مايا غده گربه بود؛

  رممن چند ماه فرصت داويد، بگخوش بينانه اگر مايا مرخص شد دامپزشك معتقد بود كه 

از  چهاي كمكم كند، چيزي كه كمك كند هر ماس گرفتم تا براي پاك كردن ويژهيهاليكاال تبا آ. "وداع كنم"كه با مايا  

  ش كوچك دوست داشتني به من مربوط مياين موجود 

  سه ماه از تشخيص بيماري  اكنون يك سال و. مد را پاك كنو

كردم كه ماهها بعد و در  كردم تصورش را هم نمي و آماده ميتي كه خودم را براي از دست رفتن ادر آن لحظا. گذرد مايا مي

  . با من خواهد بودهم در سفري تفريحي او هنوز  ،جايي دورتر

ي بازگشت به  تجربه نوعي __ بود ي طوالنييهاليكاال در آستين مثل بيرون آمدن از آب بعد از مدتي آ ن دوباره ديد       

از  ،سال كاوش در همه چيز 25ي ام بود كه ط وشياري زندگي ترين تمرين ه ناگهاني در عميق ين حال مانند غسلدر عي. نياد
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گرفته تا ) كه در آن موفق هم بودم( تعبير خواب و روانشناسي سنتي و )سفر به درون( سنتهاي روحاني سلتيك و يسمبود

  . دمتجربه كرده بو  45بكارگيري انرژي و حتي ويكا

ن را از كه بطور مجازي لوح وجودما يدر آستين، دوباره رو در روي هواُپونوپونو، فلسفه و سنت ،و من آن جا بودم      

 كند ميپاك ها كرده بودم  ي آن ها مشتاقانه وقت صرف مطالعه كه سال هاي نامتناهي استداللي  تمرينات، مراحل و فعاليت

. كه به خاطر آن به دنيا آمده بودم اي زندگي .اصالح خودم، و زندگي كردن و كدر جهت تالش براي در ها اين همگي_

اند و به  الً هرگز از هواُپونوپونو نشنيدهبال در بياورد و به سراغ كساني برود كه قبتا بايد بپذيرم كه چيزي درونم آماده بود 

) خاطراتيعني (چرنديات آن همه ام و  پاك كردن كرده شروع بهحاال ، اما "ام من قبالً اين كار را كرده"ها بفهماند كه  آن

  . نده اناپديد شد

اي از نور در من رخ داد و باعث  اي مانند جرقه مكاشفه يهاليكاال را معرفي كند،ه جو ويتال آآن شب حتي قبل از آنك     

در آن لحظه در آستين در . دادمبغضم را قورت  .ها بروم بلند شوم و به سمت دستشويي خانم شد از جايي كه نشسته بودم

خواهم همراه با بقيه باشم در  دانستم ديگر نمي و وقتي مي ،ندرا پوشااز آن هويدا بود هواُپونوپونو وجود مافق شهر ي كه اتاق

ي جديدمان  عازم خانه .آنجلس راه افتاديم ن و مايا به سمت غرب و به سوي لسشش هفته بعد م. يك لحظه به پاكي رسيدم

خواست آن را اجاره كند ناگهان  چون كسي كه قبالً مي ،از آسمان برايمان رسيده بودبوديم كه انگار  46كنيونآنگا  تاپدر 

  .پشيمان شده بود

، عبارتي ي ترديد به دنبال تغييري چشمگير بودم كه روي لبه از زماني پيش  هفته يك هفت ماه ديگر گذشت و درست       

نار آمدم و به زندگي ديگري كه ي پرتگاه ك من پاك شدم و از لبه ".رسيدن به صفر يك اصل است": يهاليكاال خواندماز آ

  .       توانم بگويم كه سقوط نكردم گشتم و اكنون ميشناختم باز مي

ي هواُپونوپونو را فراهم  ها درباره تن تغييرات، الهامات و عكس العملمتشكرم از اين كه فرصت به اشتراك گذاش      

  . كه از سفر من به آستين در فوريه شروع شدروندي  ؛كرديد
                                                            
٤٥ Wicca )گيرند ھبی که در آن دو خدا مورد پرستش قرار میمذ(  
٤٦ Topanga Canyon 
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                                                                                 آرامش من

  كال اليزابت كي مك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            

وانايي من در شوهري كه من و ت: من در خيلي از مسائل زندگي دچار تنش بودم ،روش اين رقتنكار گقبل از شناخت و ب

باور نداشت، تالشي كه با موفقيت فاصله داشت، و اين احساس كه من هميشه در دنبال كردن آرزوها و اهداف را كاميابي 

  .تر تنها بودم بزرگ

ا روش آشنا شدم، با زني مالقاتي كردم كه ساليق و اهداف مشابهي داشت و ي همراه جو وقتي كه ب در طول آخر هفته      

اين ريسك شديداً موفق شد و طرح ناقص من را در عرض دو هفته به بار . تجاري را با هم شروع كنيم يتوافق كرديم ريسك

ها است كه با هم  لكه سالب كنم كه ما نه ماهها فكر مي. ي بعديمان هستيم آلن مشغول كار كردن بر روي پروژها. نشاند

ي من با  ين كه كارم به موفقيت برسد رابطهبهترين و مهمترين تغيير اين است كه حتي قبل از ا. دوستان صميمي هستيم

كردم از آن روش استفاده  ام احساس ناراحتي مي هر موقع كه در رابطه. رگون شدشوهرم فقط در عرض چند هفته دگ

 اش را با من در پرسيد و تجربيات شخصي از من سؤال مي .كتاب اينترنتي منوع كرد به بازخواني ناگهان شوهرم شر. كردم مي

اي را نسبت به خودش احساس  گرفت و حس غرور بازيافته ميبر عهده در محيط كار مسئوليت بيشتري را . گذاشت ميان مي

  !مان داشت رد كه تاثير شگفت آوري در رابطهك مي

دقيقه به انجام اين روش  افتاد داشتم، و روزي چند خود و اتفاقاتي كه برايم ميبه ي ينان تزلزل ناپذيرمن اعتماد و اطم    

  . پرداختم ساده مي

  !متشكرم   

  كري كينگ

  ) www.redhotbedroom.com(ي كتاب اتاق خواب زرشكي  نويسنده

  ) www.joyfulspaces(مبتكر جوي فول اسپيسز
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

  گردد ونو در داالن زمان به عقب باز ميهواُپونوپ                                

  .من يك طرفدار حيوانات هستم   

  .ها يكي از آن آتشي   

  .ي حيوانات هستم عاشق همه __ ن نيستمدهم و نگران آ من به خودم اهميت نمي   

سايت حمايت از حيوانات به آدرس يك  يتعضوبه سال ها قبل يكي از دوستانم من را    

com.theanimalrescuesite.www  ددرآور .  

توانيد پولي براي غذا دادن به  مي "نيازمند غذا بدهيد به حيوان"ي  از طريق اين سايت و كليك بر روي گزينه        

  حيوانات درون پناهگاه

اين ي چيزي است كه  روزي يك كليك همه. كند اي فراهم مي ظرف غذا را براي حيوان گرسنه 6ك هر كلي .ها بپردازيد

  . برو برگرد دهم، هر روز، بي است كه هر روز يك كليك انجام مي من پنج سال. كند تفاوت را ايجاد مي

به حيوانات  غذا دادن"با  _راضي از اين كه نقشم را در دنياهايم بودم و  شنبه مشغول پاك كردن ايميلروز يك صبح       

  .هاي سايت گذاشته بود افتادچشمم به عكسي كه يكي از اسپانسر ناگهان .دهم انجام مي __"نيازمند

حيوان آنقدر بيمار و نحيف .  دها را بجود و فرار كن كرد ميله ه سعي ميوير حيواني در قفس بود كچيزي كه ديدم تص     

يقت به حدي شكنجه ديده به در حق. توانست دردش را پنهان كند هم نمينمود كه حتي آن همه خز زيباي روي بدنش  مي

حقيقت اين . ستم بگويمتوان راكون؟ واقعاً نمييا خرس بود؟ ! توانستم تشخيص بدهم چه حيواني است آمد كه حتي نمي نظر مي

ين كنم چقدر درد در ا وري ميفقط به خودم يادآبا اين كار گفت كه  ترسم به من مي. تر نگاه كنم خواستم دقيق است كه نمي

ر كنم دارم كارم را خوب دانم كه اگر فك با اين حال، خوب مي. راي آن بكنمتوانم ب خيلي كمي مي دنيا هست و من كار

  . حساس بهتري دارمدهم ا انجام مي
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ه خواست ك ز من ميزد بشنوم، ا مي يمم صداي حيوان را كه صداتوانست مي. دم اين شرايط بايد اصالح شوداحساس كر       

هاي در  خرس تصوير كنم دم و ديدم چيزي كه به آن نگاه ميتر نگاه كر وقتي دقيق. ها بكنم بيدار شوم و توجه بيشتري به آن

  . مانند تا بميرند هايشان مي در قفسدهها سال ها  آن .ترسيدماست، بند 

ها  خود آن ي دازهاز انفقط كمي  "صفرا گيري"كه به خاطر سهولت در  شوند نگهداري مي هايي ها در قفس خرس       

. شود ي صفراي خرس خارج مي شود از طريق برشي در شكم و كيسه وقتي صفرا در مجراي كبدي جمع مي .است تر بزرگ

كنند و صفرا را به  استيل با فشار وارد كيسه صفرا مياي  شود تا صفرا را خارج كند يا ميله اي وارد شكم خرس مي لهلو

  . شود ميلي ليتر صفرا خارج مي 20تا  10بار در روز هر بار حدود  از هر خرس دو. كنند دايت ميكمك آن به بيرون ه

WSPA )صفرا از طول گرفتندر اند كه  محققان متوجه شدهدهد  ارش ميگز) مللي حمايت از حيواناتجمعيت بين ال 

نرخ مرگ و مير . جوند ان را ميهاي خودش كوبند و پنجه هاي قفس مي كنند، سرشان را به ديواره ناله مي ، آنهاها خرس

ديگري انتقال هاي  ها را به قفس ها بعد از چند سال متوقف شد آن صفرا سازي خرسوقتي كه . درصد است 60تا  50حدود 

ي خرس  پنجه. شوند هايشان كشته مي جگر يا پنجهاستفاده از د تا بميرند يا براي مانن گرسنه مي ها س خر آن جا .دهند مي

  )http://en.wikipedia.org/wiki/bile_bear. (شود غذاي لذيذي محسوب مي

هر چه در توان داشتم بكار . هايم تير كشيدزانو قلبم به درد آمد و ،دان از فرط عصبانيت از دست آن شكارچيان نا       

 تري كه بخاطر آوردم حس قدرداني بود،  ي مهم و مسئله. كند شرمندگي و سرزنش كسي را عوض نمي گرفتم تا يادم آمد كه

: فاده كنمتوانستم از آن است داشتم كه ميام  ي جادويي اكنون چيز ديگري در جعبه چراكه قدرداني از دكتر هيولن و دكتر جو،

       . اُپونوپونوهو

كه جمالت  همان طور ".متاسفم، لطفاً من را ببخش، دوستت دارم، متشكرم": كردم به نگاه كردن به عبارات شروع         

. حبت شده استكردم كه پر از عشق، درك و م لب پرورش دهندگان خرس را تصور ميكردم ق را پشت سر هم تكرار مي

شان را لمس كرده  و آگاهي "غي روي سرشان روشن شده بودچرا"ها داده بودم  آنه با اطالعاتي كه به ديدم ك ميرا ها  آن

به خاطر آلوده بودن  را ها هيچ كس جز خودشان آندرك كرده بودند كه و افزوده شده بود ها  ميزان خودآگاهي آن. ندبود
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اند و در برابر  دم كه از شدت رنج به زانو افتادهكر م ميپرورش دهندگان را تجس .كند نميدستشان به خون حيوانات سرزنش 

بعد ديدم كه . ده بودند ببخشندها را به خاطر زجري كه به اين موجودات زيبا دا كنند كه آن ها عجز و البه مي خدا و خرس

چرا كه شديداً  ،ددندرمان كر را نگهداري وها  ا غذا و دارو تهيه كردند و آنه ها را آزاد كردند و براي آن ي خرس همه

  . ها را رها كردند ي آن و باالخره همه. نيازمند كمك بودند

د شراب، امروز از آن در تولي. شود است كه از صفراي خرس استفاده مي ها دانيد قرن نمي) مثل خود من( خيلي از شما     

ر پاك كردن من به گذشته هم كا _نيست  ر اين تراژدي محدود به  زمان حالعمق فاجعه د. شود شامپو و دارو استفاده مي

  . صدها سال درد و رنج هست كه بايد درمان شود. گردد، در طول زمان بر مي

متاسفم، ": گفتم مركز كنم و فقط ميروي چيز ديگري ت مها نتوانست آن روز براي ساعت. اين تجربه من را از پا درآورد     

  ".لطفاً من را ببخش، متشكرم، دوستت دارم

انگار اين من بودم . دمو غمگين بو. را فرا گرفته بوداضطراب م. ذير و انكار نشدني بودناپ، گريزسنگيني اين درد زميني     

  . ها را قفل كرده بودم را گرفته بودم و خودم در قفس آن ها كه آن خرس

ا او به سينما كند كه ب او من را دعوت مي در اين روز. يمگذار م قرار ميها با ه اي يك بار من و شوهرم مثل نامزد هفته     

نه متشكرم، من ": توانم به او بگويم دانستم كه نمي اما مي. دوست نداشتم بيرون بروم دار بودم و خيلي من خيلي غصه. بروم

  ".ها هستم عاً حالش را ندارم، نگران خرسواق

بروس با بازي  16ي  براي ديدن فيلم منطقه. يرون برومو بدادم قبول كردم كه با ا ه ميهمان طور كه به پاك كردن ادام      

پيام . بودمكمي كه از فيلم گذشت فهميدم كه تم فيلم كامالً هم راستا با چيزي است كه من قبالً تجربه كرده . رفتيم ويليس

  ".توانند تغيير كنند مردم مي": روشن فيلم اين بود

تبليغاتي  يتابلوي .ي تصوير شدم صحنه متوجه اتوبوسي در پس زمينه در يك. كردم لم تمرين هواُپونوپونو ميتمام طول في      

  ".را بفرستيد تان عشق" :داد و زير آن نوشته شده بود عروسكي را نشان مي يآن بود و خرس كنار
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به كارت ": گفت يام احتماالً م هاي فعلي  آموخته. است "در بيداري خواب"ام به من گفت كه اين يك  هاي قبلي آموخته     

  . زند؟ دوست دارم اين طوري باشد حرف مي ما آن با است كه هستي با اي آيا اين همان شيوه " .ادامه بده، راهت درست است

ها فقط به  آن. ر به عصبانيت من نياز ندارندكه پرورش دهندگان خرس براي تغيي ،اين هم يادآوري ديگري بود به من       

دهد و اين قانوني  ها را تغيير مي عشق انسان. به عشق ما نياز دارد دنيا. ها به عشق من نياز داشتند خرس. از داشتندعشق من ني

 اگر به دنبال درمان بدون رنج و تغيير هميشگي هستيم فرستادن عشق به موقعيتي خطرناك، زشت يا. بدون استثنا است

  . عشق: هميشه ساده نيست، اما اين پاسخ ابدي است اين كار. توانيم بكنيم توهين آميز تنها كاري است كه مي

كه قبالً داشتم  يبا پايين آمدن حساسيت من و نزديك شدن روز به انتها احساس گناه، انزجار، اضطراب، درد و غم      

  . ادامه ي روز را همچنان به تمرين هواُپونوپونو گذراندم تا خوابم برد. فروكش كرد

خرسي خبر نجات  شدم و شنيدم مجري اخبار، كه روزي از جلوي تلويزيون رد مي وز نگذشته بودمدت زيادي از آن ر      

توانيم در هر  كه ما مي را بدهدينان به من اين اطم خواهد ؛ ميدانستم كه اين پيام براي من است ته ته دلم مي. را اعالم كرد

بله، حتي وقتي كه بيرون مشغول خوردن پاپ . كنيم زندگي ميفارغ از اين كه كجا  جاي دنيا كه بخواهيم تغيير ايجاد كنيم،

  . كورن و تماشاي فيلم هستيم

ي كساني كه قبل از شما پيام هواُپونوپونو را به زندگي ما آوردند تا بتوانيم بيدار  متشكرم دكتر جو و دكتر هيولن و همه     

  . كار ما در اينجا تازه شروع شده است. نيا را داريمشويم و اين دانش را انتقال دهيم كه ما قدرت درمان و تغيير د

  :لطفاً هميشه يادمان باشد كه

  .هيچ كس را آزار ندهيم

  .به همه چيز عشق بورزيم

  .همه را دوست بداريم

  ...كند هواُپونوپونو در زمان سفر مي

  سوزان برنز
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www.ThankYouth.com   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      

  جستجوي دراز مدتم براي يافتن راهي براي درمان آسم به پايان رسيد         

 25: تاريخ وقوع. جادويي تمام شد ه شكلياين اوضاع ناگهان و ب ،سال ابتال به آسم و آلرژي 50در شبي رمزآلود، بعد از      

  .2006فوريه ي 

رموزي بود، انگار اووووه، حس م. كردم خوردم احساس زنده بودن مي ز درحاليكه در رستوراني ناهار ميتي همان روح     

  .شور عشق من را فرا گرفت و به خوردن ناهار ادامه دادم .افتاد و به من نظر شده بود داشت اتفاقي مي

سخنران جلسه، . ضيح ناپذيري اتاق را در بر گرفتجان توهي __آن شب در اتاق كنفرانس هتل برقي فضا را پر كرد     

ي آسمي كه داشتم گفتم و او كمي بعد از آن براي وارد شدن  هنگام غذا خوردن من از تجربه. ستلن سر ميز من نشدكتر هيو

  . به بحث استفاده كرد

و بخشش در قلب درمانگري كه   ماني در آشنا بودم اما نه با روش و فلسفههاوايي  معنوي ي مدل درمان من با معجزه     

روي پاك كردن  "يگانگي"شني و دكتر هيولن گفت كه با خواندن اسامي ما و يافتن رو. ي طوالني در آن داشتا تجربه

ي اعمال آگاهانه  شق به هر فرد، طلب بخشش براي همهكاري كه كرده بود ابراز ع. ي حاضرين سر شام كار كرده است همه

اشكال زندگي  ي همه براي حتي ه تا امروز براي خود و اجدادش، براي ما و آيندگان ما از ازل تا حاال وو ناآگاهانه از گذشت

  ! خداي من. ميكروسكوپي بود

توانيم روابطي درست با الوهيت  با اين كار ما و او مي __اي برخوردار است در اين مرحله پاكسازي از اهميت ويژه     

  . داشته باشيم

 .و همسرش را براي ناهار مالقات كردم) ي مربي مخصوص جو ويتال از برنامه(ام  من مربي. معجزه آشكار شد روز بعد     

چند خيابان را تا رستواران پياده آمده بودم . نكرده بودم شانمالقات، تا قبل از آن حضوري از آن جاييكه اهل آن شهر نبودم
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ها گفتند  آن. رين اتفاق بود و اولين نشانهت اين غير عادي. ما هآسم پيدا نكردري و متوجه شدم در حين پياده روي احتياج به اسپ

  . بود هم گفتم كه شايد ديگر آسم نداشته باشم و انگار همين طورام خيلي راه است و من  ا جايي كه ماشين را پارك كردهت

ف درمانگري هواُپونوپونو حرقدرت ي  دربارهو بخورم لن شام  افتخار را داشتم كه با دكتر هيو بعد از آن شب من اين     

توانم بروم و به ديگران  م ميا هام داشت در زندگي خودم و در مورد بيماري ي اين قدرت را و اينكه حاال كه من تجربهبزنم 

ع ت چرا كه اين كار سموم را دفهمچنين او از اهميت نوشيدن آب قبل از هر وعده گف. كه اين مشكل را دارند كمك كنم

  !اهم. كند و همچنين بر پاك كردن محيط خانه از آشفتگي تأكيد كرد مي

گذرد و اگر چه مبتال به برونشيت شدم اما  حدود شش ماه مي. شد همه چيز داشت از آنچه كه بود بهتر هم مي! خب      

از آن . يگري احتياج ندارمكند و به اسپري آسم يا هيچ داروي آسم د خس نمي ديگر نفسم خس. آن را بدون دارو دفع كردم

به اسپري  م وا هاي نداشت ها بوده اما هيچ خس خس سينه م كه گربه، سگ يا پرنده در آنا هبودهايي  موقع تا حاال در خانه

 ياتفاق چنين اولين بار است كه .توانم عميق و كامل نفس بكشم هايم مثل شيشه پاك هستند و مي شش. ما هاحتياج پيدا نكرد

د هستي و روح اين را درمان يا خودتان را درمانگر ندانيد و ممكن است بگوييدكتر هيولن، ممكن است شما   !واي .افتد مي

. لن و آن شب جادويي را با ما شريك شدگزار جو ويتال هستم كه دكتر هيواند، متشكرم، و سپاس من اين كار را كرده

  . هميشه ممنون شما هستم

  مارتا اسني                                                                                           

                                                                                 www.translimits.com         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            

  :و در اين جا نمونه اي ديگر

  مردي ايرلندي خداحافظي را يافت                                       

ن هاي درما ي روش بعد از چندين سال مطالعه. ردمده سال پيش من با استفاده از هواُپونوپونو شروع به بررسي خودم ك      

  آسيايي، هنرهاي ر
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  . ا اين روش حل مشكل هاواييايي را شناختمه زمي و كار بر روي انرژي

اگر ). ما هگشت هر مبهم كلمات به دنبال نتيجه مييعني در ظا( ما هبود هر چيز به عنوان يك ايرلندي هميشه دنبال دليل من    

آژير  دي، جايي كه صداي آتش گلوله وي كارگر ايرلن ي طبقه ، محلهي سخت مثل آهن ا محله(در جنوب بوستن، ماساچوست 

متافيزيكي هستي  شانس كشف دركهميشه  احتماالً بزرگ شده باشيد،) رسد پليس مثل آواز پرندگان در شهر به گوش مي

  . را قاپيدم ، من اين شانسبنابراين با پيش آمدن فرصت شركت در يك سخنراني رايگان. را نخواهيد داشت

مثل جابه جا ( كنند برند و آن را جا به جا مي نرژي را بكار ميهاي زيادي ا سيستم. كه ديدم خيلي متفاوت بود چيزي      

ش موقعيت چطور عناصر منفي كه باعث پيدايياد بگيرم تا را هوشيار كرد اما هواُپونوپونو م). هاي شطرنج كردن مهره

توانم  زي كه ميكمترين چي). شطرنج با همهاي  ي مهره مثل خارج كردن همه( شوند را پاك كنم مشكل ساز در وجود من مي

. ها جديد بودند ي ايده شدند، و همه هيم با گذشت زمان در سرم جاري ميخيلي از مفا. بگويم اين است كه اندوهگين بودم

يك فرصت دريافت كنم و تا حد  و توانم اين دو ابزار رايگان را به عنوان يك هديه ا در پايان سخنراني فهميدم كه ميام

  . ها استفاده كنم ام از آن ول تمرينات نرمشيطول روز و در ط امكان در

ذشت زمان طرز تفكرم با و با گ ،است شكلي از ماساژ درماني چيني كه ،دادم انجام مي 47تويي نادر گذشته من تمرين      

هاي  سنت ي ي داشتم از اينكه چطور يك فرد دربارهثابت اينكه از ابزارها استفاده كنم، نگرش قبل از. تغيير كرد درك درمان

متوجه شدم كه درك من از چگونگي و چرايي  ،ها استفاده كردم اما همين كه از آن. كند انرژي آسيايي و مدارها اشتباه مي

كردم كه هيچ  چون بايد منطقي را درمان مي ،داردام ن هاي قبلي به آموختههيچ ربطي اين درك تازه تغيير كرد و فهميدم كه 

ممكن بود گان  هوقتي اين كار را كردم، مراجعه كنند. آمدند ندارد جعه كنندگان به خاطرش ميي كه مراارتباطي با چيزهاي

گرفتن بودم و شتي من با دركم در حال كُاما بگويم،  الزم نيست. ل مختلف گزارش كنندتقريباً فوري را براي مسائ ينتايج

آموزشي تمام وقتي شركت كردم و  كالس آينده در بهار. تري از اين هنر هاواييايي داشته باشم سعي كردم تصوير روشن

  . كامل انجام دادمبه طور ها و تمرينات را  روش

                                                            
٤٧ Tui Na 
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به او  "يمج" اينجا با نام. ديد به من شد ي روانشناسي مي ي قديمي كه دوره مراجعه كنندهيك روزي تلفني از طرف       

بيمار . نامم مي "دال"او را در اينجا . ببينم ش نگران بود كه خيلي براييكي از بيمارانش را از من خواست . كنم اشاره مي

 يمبه ج. خطر آفريده بودش مبتال به نارسايي دو قطبي بود و بارها اقدام به خودكشي كرده بود و چند بار براي سالمت خود

اگر كمكش . بايد بكني .يكمك كندال تواني به  دانم مي مي": خنديد و گفت "م؟ا همن تا حاال براي تو چه كار كرد": گفتم

مورد  متخصص ماساژتوسط يك يك بار دال ي گفت كه در پايان حرف هايمان ج. بنابراين قبول كردم ".تواند نكني نمي

   "قرار است براي كمك به اين زن چه كار كنم؟": از خودم پرسيدم. ار گرفته استآزار قر

توانم در اين سطح تغييري به وجود  چطور مي. كردم چه بايد مي دتي نشستم و فكر كردمآن شب وقتي به خانه رفتم م       

  !هواُپونوپونو! بعد از كمي فرو رفتن در خودم، يافتم، هواُپونوپونو آورم؟

اگرچه قبالً اين كار را نكرده بودم اما  ،بنابراين. كردم شكند در ذهنم با خودم بازي مي مثل كسي كه ركوردي را مي       

چيزي  كردم و هرگز از رازم به دال ر حين جلسات تالش ماراتن واري ميقبل، بعد و د. ه از ابزارها كردمشروع به استفاد

اك كرده بودم آرامش عجيبي يي كه من آن را پپر از خنده و شوخي بود و در فضا اتاق درمان ،در حين جلسات. گفتم مين

او . بيايداش بر تواند از پس زندگي و حاال زني فعال است كه ميل كرد تغييري كام م، دالكن داستان را كوتاه مي. زد موج مي

  . ها تغيير خواهند كرد وليت صد در صد را بپذيريم موقعيتليل روشن اين حقيقت است كه اگر مسئ د

م، ران دگي رو به جلو ميدر حال حاضر در زن. كنم و ديگر به ندرت كسي را لمس ميتمرينات ماساژ من هم تغيير كرد        

نه، اما  آيا آسان بوده است؟. آورد پاك كردن برايم چه به ارمغان مي پرم، و منتظرم ببينم ي سرعت گيرها مي از روي همه

  . دانم با ارزش مي را ست كه خودم را بشناسمهايي كه اتفاق افتاده و موجب شده ا من واقعاً تمامي موقعيت

غيره، هميشه ه مسائل خانوادگي باشد يا استرس، اختالف نظر يا جنگ و آورد، خوا هميشه مشكلي از جايي سر در مي      

من مسئول ": گويم ، مي)كند كه احساس گناه را القا مي( "چرا من؟": اكنون به جاي گفتن. دشوار استدر ابتدا قبول حقيقت 

  . سپارم خدا ميكنم و باقي را به  رها استفاده مي، و به راحتي از ابزا)كنم و احساس گناهي نمي( "هستم
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رود و اين كه  مان دارم كه همه چيز آسان پيش مياما اي ،گفتم دشوار .انجام دادنش سخت است. كار دشواري است     

حقايق بسياري بطور هم زمان در يك چارچوب زماني مشترك با را دريابيم، به اين دليل است كه  شنيم تمام حكمتتوا نمي

  .               با گفتن چگونه، چرا يا كي تلف كنيم "كردن عمل"ا به جاي نبايد وقتمان ر. دنما وجود دار

به محض اينكه به گمراهي افتاديم، به هر شكلي خواه سرزنش كنيم، واكنش نشان . كنيم با اين كار راهمان را گم مي     

دن مشكل از درونمان را از دست ن كريعني شانس بيرو .كنيم گم مي موضوع اصلي را ،هايم، و يا ناله كنيم و از اين چيزده

ن و وزييديگر از تلو !پوووف .پرداخت نكنيم را مثل اين كه قبض برق( شود مان قطع مي اگر سرزنش كنيم، رابطه. دهيم مي

  ). خبري نيست HBOي  شبكه

   ورد كردنو بدون قضاوت برخبه راحتي بلكه  .نيستاز خود گذشتگي مفرط ، يا حق به جانب بودنانتخاب ما      

  . خودمانيعني  __است مانترين موهبت بها گران با

  .كنم تكانم و دوباره شروع مي شوم، خودم را مي اگر در هنگام پاك كردن لغزش كردم و زمين خوردم، بلند مي     

  متشكرم                                                                                      

  برايان اوم كالينز                                                                               

  تر  چگونه سريع
  نتيجه بگيريم

بلكه اين خود  .نيازمند است  آنشنيدن  به الوهيتكه آوريد  به زبان نميبه اين دليل را  "لطفاً مرا ببخش"ي  جملهشما 
  .دهستي آن نيازمند شماييد كه

  دكتر آيهاليكاال هيولن
كه هميشه   گفتم به دكترهيولن. من همچنان دچار ترديد بودم ،علي رغم تمام شواهدي كه در فصل قبل به آنها اشاره شد     
در ذهن خودت يا  ي كار اي از نتيجه اگر حتي نشانه": او در جوابم گفت .گيرم آيند پاكسازي ذهنم نتايج آني نميازفر

ذهنت  ند درهد اين جهان رخ مي دركه  را تو اشتباهاتي. پاكسازي ادامه دهي ، بايد بيشتر و بيشتر به كني مي ديگران احساس
جايگاه ي من،  بيچارهروح " :آنجا كه گفتهدارد، شكسپير ديدگاه جالبي در اين زمينه . درست مثل خود من ،كني انباشته مي

                            )146غزل ( "اند يانه به روي من چنگال گشودهه وحشهايي كخطا / انباشت خطاهاي اين زمين عاصي

W
w

w
.F

ac
eb

oo
k.

co
m

/ih
al

ea
ka

la



 
 

١٠٣ 
 

      .شود جلوه نمودن جهان مي و تيره و تار ،سردرگمي گويد اين ذهن انباشته باعث جنون، مي شكسپير  
  رود عقالنيت گذشته از دست مي

  كند انگيز جلوه مي عقالنيت گذشته، نفرت
  شود اي مي و انسان اسير طعمه

  )129غزل .    (كه عمداً براي ديوانه كردن او بر سر راهش قرار گرفته
  .كند اشاره مي ي خاطرات همچنين شكسپير به مسئله        

  شوم هاي شيرين خود غرق مي وقتي كه در انديشه
  شود، ياد روزهاي رفته در خاطرم زنده مي

  كشم بر آرزوهاي بر باد رفته آه مي
  فته،و اندود روزهاي بر باد ر
  .ربايد اكنون را نيز از كفم مي

  ام گيرم كه چرا در گذشته اندوهناك بوده سپس ماتم مي
  .دهم اي ديگر سر مي اي، ناله و براي هر ناله

  كنم ام را چنان تسويه مي هاي گذشته به اين ترتيب، حساب اندوه
  )30غزل .    (ام كه انگار پيش از اين نكرده

پاك كن تا آنكه به  دور بينداز، پاك كن،" :گويد چنين مي زندگي به ما كردن  از هديه هيتهدف اصلي الوي  درباره انمور
 ".؟ درون خود توو آن كجاست. برسي خود 48آرمانشهر

  .كنند ا به سوي كشف راز زندگي هدايت ميپيام آوراني هستند كه ما ر مورراشكسپير و       
توانستم آنچه  ن نمياما همچنا. 49او آكووايا حتي  يتالجو وي  حداقل به اندازه ، يان فكر بودمي كافي روش من به اندازه      

هاي اولم  آنچه را در كتاب. ولي سعي كردم طاقت بياورم .سعي داشت به من بفهماند به درستي درك كنم "لنهيو"را دكتر 
     ".دهد دست مي به انسان معما هر قبل از حلكه  انگيزي است شگفت گيج شدن همان حالت :نوشته بودم به ياد آوردم

  .بردم انگيز به سر مي شگفت ن حالت من در هما ،خب      
داشتند كه خودشان احساس كسالت كردند و از اين مساله شكايت  مراجعه مي "هيولن"تر به دك بسياري از درمانگران      
پرورش  "ايي با نام  كردم و به همين دليل برنامه ميمن درك  .توانند به بيمارانشان كمك كنند يا به درستي نمي كنند و مي

                                                            
٤٨ Shangri-la (سرزمين دلخواه) 
٤٩ Ao Akua 
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كردم كه تنها راه درمان ديگران درمان  گوشزد مي در آنجا به مراجعان. اندازي كردم در سايتي به همين نام راه "جزات مع
به توضيح اين ه اين مضمون در ايميلي ب "لنهيو"دكتر  .اند ع ديگران از قبل هم مشكلي نداشتهدر واق. ان استشكردن خود
  :پردازد بحث مي

زدم   س كاليفرنيا حرف مي در كاالبا "خود شناسي طي فرآيند بخشش و بازسازي"ي گذشته وقتي در كالس  آخر هفته      
راحتي  ام احساس نا ا موقع درمان بيمارانم درمعدهفهمم چر ن ميخداي من اآل" :ن فرياد كشيد ي از شاگردان  ناگهايك
توانم تمام آن  من مي. ر را انجام دهم اين كا ، در حالي كه مجبور نبودمكشيدم هاي آنها را به دوش مي درد داًمن عم. كردم مي
  ".ها را دور بريزم ها و ناراحتيدرد

آنچه آنها از دركش  .درك كرده بودگران از دركش باز مانده بودند  كه ديگر درمانه را اين دانشجو آن قسمت از ديدگا     
اينطور  بلكه از جاييست كه شكسپير آن را .يستند، حتي خود درمانگر هم نيستن نارمسئله  بيمادند اين بود كه عاجز بو
    ".برند ، شيون اكنون، آنچه گرانمايه عمرم را به يغما ميگذشته رنج هاي" :كند بيان مي

گر با  انكه درم) انيهيپيلي( 50حيواني يروح ،شوند مي بازنمايي ست كه در ضمير ناخودآگاه دائماًا خاطرات بدي مسئله    
 .گذارد  بيمار خود به اشتراك مي

تواند مسير  فردي ميراهيست براي حل مشكالت كه از طريق آن هر  رسيدن به هويت حقيقي از طريق هواُپونوپو    
ضمير خاطرات بد را در  كنيم تقاضا مي الوهيت ن ازكه در آ مسيريست .يابدزندگي خود را تغيير دهد، ببخشد و تكامل 

 .صفر برساند، به هيچ به مان حيواني

تان از اضافه وزن نگراني تواند حال اين مي. كنند تان مشكالت را بازنمايي مي در روح حيوانياين خاطرات با شما هستند و     
 در چنين مواردي . باشد يا پسرتان و يا هر چيز ديگر

 .يابد تان نمي شود وهيچ راه حلي براي مشكل درگمي ميدچار سرنيروي عقالني، ، ضمير خودآگاه

تمام  كند تا درخواست مي  - است كه عالم به همه چيز-الوهيت عاجزانه از  نوواُپونوپدر چنين حالتيست كه هو   
 .ي صفر برساند شوند آزاد كند و به نقطه خاطراتي را كه در روح حيواني بازنمايي مي

هر آنچه را بخواهد در هر زماني الوهيت . الوهيت ندارندهيچ اثري در  قصدهاكه انتظارات و  است اينقابل ذكر ي  نكته   
 .رساند نجام ميكه اراده كند به ا

 "دوستت دارم"متوجه نيروي عبارت  كامالً من در حالي كه هنوز به درك كاملي از اين موضوع دست نيافته بودم،        
: گويد مي چه ضرري متوجه كسي خواهد بود كه دائماً. رسيد ريا به نظر مي و بي اين عبارت به قدر كافي صادق. شدم

 .در واقع صفر. هيچ ضرري ؟"دوستت دارم"

ي تا زمان. خاطرات را پاك كردبايد ابتدا الوهيت ي  مندي از گنجينه براي بهره" :كند بيان مي "هيولن"همانطور كه دكتر   
 ".كنند روزي پروردگار را به انسان سد ميگاه وجود دارند، راه رسيدن رزق و آكه ذهنيات و خاطرات در ضمير ناخود

                                                            
ی اصلی تفکر  گيرد که ذھن، به عنوان جايگاه و ماده ی انسان از اين حقيقت نشات می طبيعت دوگانه: يا روح حيوانی (unihipili)اُنيپيھيلی ٥٠

  .                        قابل ميان روح معنوی و روح حيوانی استی ت و تعقل، صحنه
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 د آن راباي كه مي ،است ذهنپاك كردن و  شفاف ساختن  ي همان وسيله "وستت دارمد"دريافتم كه عبارت همان موقع      
، با يكي از جارت سررشته داشتمي كار و ت آنجا كه من به قدر كافي در زمينهاز  .به اشتراك گذاشت پيرامون با دنياي

او . صحبت كردم روش ي اين حاوي مطالبي درباره درمورد ساخت يك فايل صوتي  "برايان پت او"ام به نام  شركاي تجاري
من لينك آن سايت را هم . مزماني كه او مشغول آهنگسازي بود من هم سرگرم ضبط آن عبارت شد. همان لحظه پذيرفت

  ( www.milagroresearchinstitute.com/iloveyou.htm) .نوشتم
اما آنچه كه از اين فروش خوب . هاي من و پت تبديل شد فايل صوتي به يكي از بهترين فروشسايت و آن  آن وب         

د و از آن بود كه من و پت توانسته بوديم به مردم كمك كنيم تا به قدرت اين كلمات پي ببرن حقيقت مهمتر و بهتر بود اين
 همان دوستي كه اولين بار – مارك رايان ".دوستت دارم" :گويند هزاران هزار نفر را تصور كنيد كه همه مي. تفاده كننداس

را به  "هيولن"هاي دكتر  كه عقايد و ديدگاههم در ساختن محصولي  –ي اين درمانگر عجيب با من صحبت كرد درباره
هدفي كه در پشت طراحي . دي خودآگاهي طراحي كرديم.وي.ديمن و مارك يك  .ديگران معرفي كند به من ملحق شد

تمام زحمتي كه داشت اين بود . اين دي وي دي قرار دارد اين است كه بدون تقال و با روشي ساده در خود تغيير ايجاد كنيم
خود  از مارك و داستانهايي شنويد آنچه مي .دي را داخل دستگاهي بگذاريد، روي مبل بنشينيد و تماشايش كنيد.وي.كه دي

ورت آنچه كه شما به صو . زيبايي از جزاير و آسمان هاستبسيار  آنچه كه خواهيد ديد مناظر .به همراه موسيقي ،من است
بر وار   كنند و تلگراف نمايش عبور ميي  است كه با سرعت از صفحه هاي غير محسوسي خودآگاهانه نخواهيد ديد پيام

به درك  كنند هر خشم و رنجشي را فراموش كنيد تا قادر كلماتي كه به شما كمك مي. رندگذا تان اثر مي ضمير ناخودآگاه
 . براي بخشش و عشق ورزيدن .است كمك به انسان دي.وي.هدف كلي اين دي .عشق شويد

www.subliminalmanifestation.com  
قادر  ف اين موانع فرد با حذ. كمك كند گرايانه از زندگي اشخاص طراحي شده تا به رفع موانع منفي اين محصول       

 .دست يابدمرزهاي صفر  بركت زندگي در تري از خواهد بود به درك عميق

  
و براي اين اتفاق نام  .رسد هاي نابي به ذهنم مي دهم ايده انطور كه به پاكسازي ادامه ميفهميدم هم من كم كم مي       

ي توليد يك محصول برا ،ها و محصوالت موجود ممكن بود از طريق ايده هدر گذشت. را انتخاب كردم "بازاريابي الهامي"
صادر  را به ذهنم هاي نو ي ورود ايده تر و با استرس كمتري اجازه توانم قدرتمندانه فهميدم كه مي اكنون مي. جديد اقدام كنم

يزي بود كه من و پت در ساختن فايل اين همان چ .ها بود انجام بدهم عمل كردن به آن ايده تمام كاري كه الزم بود. كنم
 .از آن بهره برديم "دوستت دارم"صوتي 

ي  يافتند و من به آنها جامه ها به ذهن من راه مي ايده. كرد  دين و مارك را قادر به طراحي آن  دي وي همان چيزي كه مو 
 .پوشاندم عمل مي
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آنچه . ممكن است دچار شگفتي شويد ،ويم دقت كنيدگ همين لحظه كمي مكث كنيد و به مفهوم آنچه مي در اگر       
هن خود را پاك همانطور كه ذ. استتر  هر چيز ديگري مهم، از پاكسازي ذهني روند  خواهم بگويم اين است كه ادامه مي
 .ارزشمند باشنديار بسيار توانند بس ها مي آيند و بعضي از اين ايده شما مي ها به سوي ، ايدهكنيد مي

  
يكي از آنها نمادي  .دهد پاكسازي بي وقفه ارائه ميبراي  را با استفاده از خالقيت خودش راهكارهاي متعددي "لنهيو"دكتر 

 :آن نماد اين است. است كه روزي به او الهام شد

   

    
  

 .هايي با اين طرح ساخت ها و دكمه كارت ويزيت خود چاپ كرد و برچسب او اين عالمت را بر روي      
)com.businessbyyou.www( تا به پاك كن، حذف كن، حذف كن ": گوييد اين لغت به اين معناست او مي ،

    .صفر حالتبه . برسي مقصد
عالمت  سر دكمه با ايناز دو  ام كه پاكسازي تنها راه رسيدن به نتايج فوري است، از آنجا كه اكنون من متقاعد شده      

هايم گرفته تا رايانه، كيف پول و  از ماشين. ام نماد را بر روي همه چيز چسبانده هاي اين همچنين برچسب. كنم استفاده مي
البته . چسباندم آن را روي پيشانيم هم مي كردم ممكن است عجيب به نظر برسد حتماً ر فكر نمياگ. ام وسايل باشگاه ورزشي

 . نم خالكوبي كنم م آن را روي بدتوان هر زمان كه بخواهم مي

رت ويزيتم را به او نشان  اين كتاب به ديدن من آمده بود، كا ي براي صحبت درباره "هيولن"يكي از روزهايي كه دكتر    
 2005ي مدل ايستاده بودم ـــ يك پانوز اسپرنتا دوستي عكسي از من گرفته بود در حالي كه كنار ماشين جديدم .دادم

دانستم كه در آن  مي و خارج از آتالنتا ساخته شده بود ـــماشين اسپرت جذابي كه تزيينات دست ساز داشت  ،.ام.ال.تي.جي
نم چطور آن عكس اينقدر قدرت دا نمي اما واقعاً ،رسيدم كمي غرق در نور ثروت به نظر مي مطمئن و احتماالً عكس كامالً

  داشت
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تواني با استفاده  ي پاكسازي است، و مي اين يك وسيله" :عكس نگاه كرد گفته به پس از اينكه چند لحظ هيولن دكتر       

 ".، افراد و خودت بزداييخاطرات و افكار منفي را از اشيا اين كارتاز تصوير 

دادن براي شديدي و ميل بهتري پيدا كردم من نسبت به اين كارت احساس  ، مطمئناًدر اين زمينه حق با او باشد يا نباشد      
از در يك حركت ناگهاني كارت را در اطراف بدنم حركت دادم تا تمام امواج منفي را  .به سراغم آمد مردم اين كارت به

 .و خنديد زد يلن با اين حركت لبخنددكتر هيو. خودم دور كرده باشم

و شبدر  اند  تاب خوردهدر هم كه  است ي چيني انوز، تاجي از حروف ساده شدهپ ماشيناين  كمپاني لوگوياو گفت كه       
 او به رنگهاي براق . هاي پاك سازي استابزار ينيز يك روي آن پر  سه

ي قدرتمند براي  يك وسيله اين عالمت واقعاًكه كه روي آنها بود نگاه كرد و گفت  يو شبدر سبز رنگ، و آبي، سفيد قرمز،
ام  اينكه وقتي پشت فرمانش نشسته ، فكركردم ياد استفاده ميآن ز ينم بودم و ازاز آنجا كه من عاشق ماش. استك سازي پا

 .، باعث شد لبخند بزنمهستم هم در حال پاكسازي
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عكس من و ماشينم به همراه عالمت فلزي كمپاني پانوز روي آن در مورد كارت ويزيتم اين بود كه  نكته ترين قشنگ      
  .پاك سازي همراه بود بود و به اين ترتيب اين كارت با دو ابزار سحرانگيز

اما چه  است، لن  پاك عقلش را از دست دادهبرخي از مردم فكر كنند دكتر هيو شود مطمئنم كه اين خاطره باعث مي       
 ايم، گرفته به هر حال نتايجي كه من و ديگران در اثر استفاده از اين ابزارهاي پاكسازي ،شما فكر كنيد او ديوانه شده يا نه

فردي داراي يك ذهن بدبين و شكاك باشد نام  گرچه اگر. هيولن، كامالً حقيقي است ويزيت من يا نماد دكتر مانند كارت
هاي دكتر هيولن در دفتر  كند و در نهايت استفاده از برچسببردن تك تك اين نتايج هم تغييري در طرز فكرش ايجاد نمي 

خب شايد اثر كردن اين نماد فقط . كند لت خرافه پرستي فرض ميبهترين حا كار را براي رونق كسب و كار احماقانه يا در
 .كنم به آن ادامه دهيد اگر چنين است توصيه مي. شود ايجي حاصل ميما باور داريد كه از آن نتبه اين دليل باشد كه ش

هاي گران قيمت  اشينركورد دار فروش ماش در فصل بعد توضيح خواهم داد  اي كه در باره فروشنده ،براي مثال ماروين     
 .چسبانده است "همه جا "هاي دكتر را  او به من گفت كه برچسب. است

. ام اتاق انتظار و بقيه جاها چسباندهها، در حمام،  زير ماشين فنجان قهوه، رايانه، سقف اتاق، ميز كارم، بهمن آنها را "     
   ".نها را به همه جا چسباندمب خريدم و آها برچسمن صد. رفتمها تخفيف هم نگ حتي براي خريد اين برچسب

  .شود ها باعث نتيجه گرفتن ازآنها مي بشايد اعتقاد او به اين برچس      
   .كند روي خود آن برچسب هاست كه عمل مييا اينكه شايد ني      

  داند؟ چه كسي با اطمينان مي      
       ".اي تاثيرات تلقيني هستندتمام داروها به نوعي دار" :يك بار پزشكي به من گفت      
     .تر است حال از خيلي از وسايل ديگر ارزانبه هر  ،اگر كارت ويزيت من فقط يك ابزار تلقين است      
 .گويم اگر موثر است انجامش دهيد من مي     

      .پاك كنيد ،پاك كنيد ،پاك كنيد     
 
 

  چگونه به ثروت
  بيشتري برسيم  

  .هستم "من"من     
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ف و پاكسازي همان حذ با وجود اينكه هدف برنامه هنوز . با اولين سمينار متفاوت بود لندومين سمينار من با دكتر هيو     
او توپ بيسبالي را باال  .بود و از پيش برنامه ريزي نشده بود خاطرات بود، رويكرد دكتر اين بار با آرامش بيشتري همراه

 ه هدف از اين مسابقه چه بوده است؟گرفت و با اين سوال شروع كرد ك

    ".كسب موفقيت ": نفر گفت يك      
 ".پيروز شدن ": نفر بعدي گفت      

  ".اينكه چشم از اين توپ برنداريم ": من جواب دادم      
م حواستان به يد تما براي كسب موفقيت و پيروزي شما با .دقيقاً ": خودش پاسخ داد هاوايياييي  دكتر هيولن با لهجه      

 "؟حاال توپ زندگي شما چيست .توپ باشد

  .ندند همه ساكت مابراي چند لحظه      
  ".هاي شما حرف": نفر گفت يك     
  ".همين لحظه": ديگري گفت     
، شما توپ همان الوهيت است": بنابراين پاسخ را خودش گفت ،ايم دانست كه ما متوجه منظورش نشده دكتر هيولن مي     

 ".صفر. بدون برنامه. بدون خاطرات. صفر تمركز كنيديد براي رسيدن به مرز با

  .پاكسازي پاكسازي، پاكسازي،     
توانيد آنچه را دوست داريد انتخاب كنيد ولي اين شما نيستيد كه تصميم  شما مي. شما اينجاييد تا پاكسازي كنيد يا نكنيد     
يا علم شما از آ .كنيد تا هر آنچه به نفع شماست را نصيبتان كند هيت اعتماد ميشما به الو. گيريد به آن برسيد يا نه مي

 .پس بپذيريد. الوهيت بيشتر است؟ هرگز

  .   پاك كنيد، پاك كنيد، پاك كنيد     
 ".باشد ي الهي قصدهايم در هماهنگي مطلق با ارادهخواهم  مي": به دكتر هيولن گفتم   

  ".جوزف استبسيار عالي اين ": گفت    
ك كنيد و براي پيدا كردنش پار زديكن واهيد ماشينتان را در يك جايخ شما مي. خود محدوديت است كردن قصد    

روي بيشتري  چرا؟ چون شما به پياده. ر برايتان در نظر گرفته استت جاي پاركي يك مايل آنطرف كنيد اما الوهيت قصد مي
  .پس بپذيريد. نياز داريد

  .، پاك كنيدپاك كنيدپاك كنيد،     
تمام تمركز ما بر روي چگونگي بروز مشكالت . هم آنجا بودندديگر سيزده نفر  .من دو روز ديگر با دكتر هيولن بودم     
 .بود
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. ولي به هر حال يادداشت كردم ،من با اين جمله موافق نبودم ".مشكالت هميشه وجود خواهند داشت": گفت دكتر مي     
 .، پاك كنپاك كن، پاك كن

، شما فقط متعلق به شما نيستند و خاطرات برنامه هستند و. مشكل همان بازنمايي خاطرات است": دكتر هيولن گفت     
الوهيت اين صدا را . ه حل آزاد كردن خاطرات فرستادن عشق به سوي الوهيت استرا. شويد آنها را با ديگران شريك مي

شما انتخاب  .به نحوي كه به نفع همه باشد و در زماني كه براي همه سودمند باشدالبته  ،دهد شنود و به آن پاسخ مي مي
 .گيرد اين ذات الوهيت است كه تصميم مي. دگيري ولي شما تصميم نمي كنيد مي

    .پاك كن .پاك كن .پاك كن. من درك نكردم    
كه چگونه سال گذشته، بدون آنكه هرگز  اد، بلند شد و توضيح دخنديد اي كه هميشه مي فيليپيني سرزنده ،ماروين     

 .است ليون دالر به دست آوردهيم 150 ،هاي مدل باال از طريق فروش ماشين تالشي براي فروش چيزي به كسي كرده باشد،
 . پاكسازي بوده است بود تنها كاري كه او كرده

 ".دوستت دارم" :گفتم اين بود كه تمام روز مي من كردم تنها كاري كه" :گفت انگليسي لهجه دارش مي به همان زبان او     
؛ دادم پاك كردن بود تمام كاري كه انجام مي. سازي بودم ، مشغول پاكدادم هاي مردم گوش مي من همانطور كه به صحبت

 .پاك كردن دائماً. پاك كردن، پاك كردن، پاك كردن

با شك و  ،وش ماشين است قصد فروش آنها را دارداو حداقل به علت اينكه شغلش فر كردم من ازآنجا كه فكر مي     
 "ديد ؟هيچ هدفي را در نظر نگرفته بو شما اصالً" :ترديد پرسيدم

  ".ار كنم و پاك كنمخواستم ك من فقط مي. به هيج وجه": پاسخ داد     
     پاك كن ، پاك كن ، پاك كن     
بازگو در مورد پاكسازي  را ما سپري كردم و آنها داستانهايشانمن دو روز ديگر را در كنار افراد عادي مثل خودم و ش     

هاي  اشين؟ مو بعد دنيا عوض مي شود "تت دارم دوس"فقط پاك كن و بگو . ولي باور آن داستانها بسيار سخت بود. كردند
 ؟فروشي؟ پول بيشري درمي آوري؟ هان بيشتري مي

هيچ استثنايي وجود . ، همه چيزهمه چيز در درون خود شماست. ئوليدشما بابت تمام اينها مس": دكتر هيولن مي گويد     
 ".شود در غير اين صورت هيچ چيز پاك نمي دشما مجبوريد همه چيز را پاك كن. ندارد

  ؟تروريسم را پاك كنيم     
  .پاك كن ،پاك كن ،پاك كن     
   ؟اقتصاد را پاك كنيم     
  .، پاك كن، پاك كنپاك كن     
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  ؟را پاك كنيم...      
  .، پاك كن، پاك كنپاك كن     
  ".ايد پاك كردن آن تجربه بستگي به خود شما دارد اگر چيزي را تجربه كرده": گويد دكتر هيولن مي     

تمان چطور هستند، او مرا با اين  تا حالش را بپرسم و ببينم حيوانازدم زنگ  نريسا و به دادم وقتي كه من به خود استراحتي 
ليست بلند او خودش . ده خواهد كرد شوكه كردكه مرا شگفت ز است كه تمام روز رامشغول انجام كاري بودهحرف 

 .عجيب به نظر مي رسيد دهد، انجام يد انجام بدهد داشت و اينكه بخواهد كاري براي منابااليي از كارهاي كه ب

     "چي كار كردي؟": من پرسيدم     
 ".يك سورپريز بزرگ"     

     "چي؟"     
    ".ني حدس بزنياتو ر هم نميهزار سال ديگ"     
 ".من اين همه سال وقت ندارم ،از من نخواه حدس بزنم"     

  .  اريد كمي به عقب برگردمنكه بگويم او چه كار كرده بود بگذقبل از اي     
او به . توانست تحمل كند ديگر نمي. داشت اوانينريسا بابت كارهاي بسيار زيادي كه براي انجام دادن داشت استرس فر     

چنين نرم افزاري ساخته بود كه هم. ساخت و يكي هم براي يك مشتري ديگر مي كرد من براي ساختن يك ويديو كمك مي
حتي زمان كافي . كرد هم رسيدگي مي همينطور در نبود من بايد به كارهاي خانه و حيواناتمان. دهد خواست آن را ارتقا مي
از گفتن شدت تعجب مرا  شايد حاال بهتر بتوانيد. هايش انجام پروژهچه رسد به را هم نداشت، ريزي كارهايش  برنامهراي ب

 .تصور كنيدي او   اين جمله

    ".از هم باز كردم و دوباره آن را ساختم من كمدت را"    
  .  پاك كن، پاك كن، پاك كن     
 .نبود هاي او يا حتي خود من هم برنامه جزو تعمير كمد. شده بودمحسابي شوكه     

ن هايت را به چوب لباسي آويزا لباس. ساختم هاي جديد قفسه. ها را باز كردم ي لباسهايت را بيرون آوردم، قفسه همه"    
  ".مرتب كردم دم و آنهايي كه روي زمين بودند را همكر
    .ليون دالري به نام من كشيده استيم 5چك گفته باشد يك  اين حرف به قدري برايم عجيب بود كه مثالً    
 .بودن باوركردني     

  "؟دهيبانجام  چه چيزي باعث شد چنين كاري": پرسيدم     
   ".خواستم اين كار را بكنم خيلي وقت بود مي": گفت     
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   .همه چيز ناگهاني پيش آمد. ولي وقتش را نداشت. خواست انجامش دهد؟ شايد مي     
مشخص . آيد از طريق الهامات است چه پس از آن پيش مي هر ،كنيد ن را پاك مي گويد وقتي خاطراتتا يولن ميدكتر ه     

مده بود نمونه و مدركي بود مبني بر اينكه چيزي كه پيش آ. سا الهام شده بود بود كه تعمير و بازسازي كمد من به نري
 .پاكسازي دروني به نتايج بيروني ختم مي شود

  . توانيد تعيين كنيد كه اين نتايج بيروني چه باشند نميشما      
 .توانيد تصميم بگيريد نمي كنيد اما توانيد انتخاب تنها مي     

اي كه  تنها نكته. داشت نشسته بوديم او در مسافرخانهكه  يمن و دكتر هيولن مانند شاگرد و استاد در اتاق مدتي بعد     
 .طوري بود كه انگار من استاد بودم وجود داشت اين بود كه رفتار او

      ".ي خوب خدا هستي بنده 10تو جزو  ،جوزف"    
    "؟واقعا"    

  .  زند انستم او راجع به چه چيزي حرف ميد باور كنيد نمي مد اماآاز اين حرف خوشم      
هاي تو هيپنوتيزم كننده  نوشته. كنيمدي تا ياد الهي را در ذهن مردم بيدار آتو به اينجا ": توضيح حرفش گفت او در     

 ".هستند و اين از نبوغ توست ولي چيزهاي بيشتري هم وجود دارد

     "بيشتر؟"     
  .   پاك كن پاك كن، پاك كن،     
   "؟استبه چه معني  اين داني مي. تو عيساي تجارت هستي": او گفت     
    . تمهيچ تصوري از اين حرف نداشتم و اين را به او گف     

   ".تو عيساي تجارت هستي يعني تو مردي هستي كه منشا تغييرات خواهي بود": او گفت      
هيچ كس اين . كه بهتر است اين حرف او را پيش خودم نگه دارم زد من به اين فكر بودم همانطور كه او حرف مي       

 .شد هم باورم نمي خودم. كرد حرف را باور نمي

  .   پاك كن كن، پاك پاك كن،       
 آبه او را  نوپوپونواُآورد كه با حكيمي كه روشهاي به روز هوسالهايي را به ياد        

اما يك  يوانه است، كردم د ل اول فكر مي سا 5ا بودم در نروقتي من با مو" :گفتو در همان حال  گذرانده بود،موزش داده 
 ".از بين رفت تصورروز اين 

ي چپ و  د او در آن واحد از هر دو نيمكرهرس به نظر مي .است و رويايي ،پريشان، شاعرانه كمي هيولنسبك دكتر       
او از گفتن اينكه من منجي . كنيم در صورتي كه اكثر ما به استفاده از يك نيمكره اكتفا مي ،كند راست مغزش استفاده مي
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م كننده بود، خودم هم ميخكوب شده هيپنوتيز ع خود،اين در نو. رسيده بود انورعالم تجارت هستم به تعريف كردن از م
 .تمو به شنيدن حرفهاي بيشتري نياز داش ،بودم

حلقه است كه  دور سر تو يك ،جوزف": گويد كنم مي بينم و حس نمي بيند كه من نمي در حالي كه انگار چيزي را مي       
 ".شبيه عقاب ،ته شدهاز نمادهاي پولي ساخ

سال قدمت از  2500انگشتري با  .ه در دست داشتم را به او نشان بدهماما احساس كردم بايد انگشتري ك ،دانم چرا نمي      
  .او دستش را جلو آورد و من انگشتر را كف دستش گذاشتم. رم باستان

   ".51و به معناي ايمان به زبان التين استايي كه روي انگشتر حك شده  كلمه": براي او توضيح دادم كه     
كه  رسد كه در حال دريافت تصاويري است به نظر مي .است سكوت كردهدارد دكتر همانطور كه انگشتر را در دست       

 .او در حال بررسي انگشتر است. مانم من هم ساكت مي. تاثير گذارند

اين . اند و را به قتل رساندهت اند و اي به تو حمله كرده اي، اما عده ات خطيب بزرگي بوده تو در زندگي گذشته": گويد مي      
 ".شود مي آن خاطره اميباعث الت انگشتر

وحشت  كمي ، اما از سخنراني در جمعام ه در گذشته سخنران مهمي بود كه رسيد من گاهي به ذهنم مي. لي جالب بودخي      
 است نهي ذهن من  خاطره، ساختهكردم اين  فكر مي .مبود  ذشته بعد از يك سخنراني كشته شدهدر گبه اين دليل كه  ،داشتم

 .لن با در دست گرفتن انگشتر من به سرعت متوجه آن خاطره شددكتر هيو. ام تصويري از زندگي گذشته

  .كنم كه انگشتر را به ندرت به دست مي كنم اعتراف مي      
  ".هميشه. آن را بدست كن": او مي گويد      
     .شود ميبه انگشتر خيره       
واقف بوده  "شناخت خود"متعلق به درمانگري بوده كه به ارزش  اين انگشتر قبالً انگيز است، حيرت": گويد يم      
 ".است

وقتي دنيا پيچ و تاب . آرامش بخش در طوفان واقعيات استيك درياي  تجليدكتر هيولن مانند  .من مسحور شده بودم      
ول را قب كه هر چه پيش بيايد و گفته شود ، درحاليزند اق قلبش حرف مياز اعم .است او آرام بر جايش ايستاده ،خورد مي
 .كند ه من زل زده و به پاهايم نگاه ميب .كند مي

يايم و روي پاهاي تو من بايد ب ،جوزف خداي من،": گويد مي ،خورد بيند تكاني مي در حالي كه با هرچه در من مي       
 ".خدايانيتو مانند . بنشينم

  . كن، پاك كن، پاك كن پاك      
                                                            
٥١ fidem 
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 هميشه پاك كنيد، .ما فقط اينجاييم تا پاك شويم": كند كه خر هفته به من و ديگران يادآوري ميهاي آ او در آموزش      
ايم را به ما الهام  چه براي انجامش به اين دنيا آمدهنتواند آ كنيم آنگاه الوهيت مي، وقتي تمام خاطرات را پاك پي در پي

 ".كند

  . پاك كن، پاك كن، پاك كن      
من زماني را صرف  .هايم را پاك كرده بودم و ديگري را نه يكي از كتابشوم كه  ها من متوجه مي در طول آموزش      

: كافي براي دوست داشتن كتاب ديگرم اما وقت. م شد كرده بودمكه پرفروش ترين كتاب "عامل جاذب"دوست داشتن كتاب 
من اين امر را مانند  .همان كتابي كه خيلي خوب هم به فروش نرفت. را نداشتم "تري متولد مي شودهر دقيقه يك مشدر "

 .دليل اينكه آن كتاب مثل بقيه پرفروش نشده بود همين بود .عبور يك جريان ناگهاني انرژي از ستون فقراتم فهميدم

با استفاده از پاك كن ته مداد به پاك كردن توانم  ت آموزش شركت كردم دريافتم كه ميزماني كه من در جلسا     
ي واقعي براي  اين اگر يك وسيله. فقط همين. زدم آهسته ضربه مي ،خواستم من با استفاده از آن به هر آنچه مي .كمك كنم

دستورالعمل از دست دادن "هايم به نام  يك بار از يكي از كتاب .تواند يك نماد باشد ، ميپاك كردن خاطرات نباشد
شدم  از كنارش رد مي كه هر بار .زم ها با آن مداد به كتاب ضربه مي ماه .كپي تهيه كردم و مداد را روي آن گذاشتم "ندگيز

اما اين يك . بگوييد اين كار ديوانگي است .زدم داشتم و با پاك كن انتهايش به كتاب ضربه مي كردم، مداد را برمي مكث مي
به هر حال آن كتاب به سرعت به  .كرد كمك ميازي خاطرات مرتبط با كتاب به من درفرآيند پاكسابزار رواني بود كه 

هزاران جلد از هاي بزرگ  شركت. ي اول فروش قرار داشت روز هم در رده 4به مدت و  هاي پرفروش پيوست جمع كتاب
هم در  روز زني  مجله. ي كردش در آينده هم خريداربراي فرو مارت وال اي زنجيره  فروشگاه .اين كتاب را خريداري كردند

 .ايي آن را معرفي كرد مقاله

. آن كتاب شناخته شد .اي انجام نداده بودم هيچ پاكسازي "هر دقيقه يك مشتري متولد مي شوددر "كتاب براي اما من        
هم براي  ي بزرگي تبليغات همچنين يك برنامه .اول شود كتاب 10اما نتوانست جزو  ،رسيد همحتي به مرز پرفروش شدن 
من در اين مورد با . كرداين برنامه قدري باعث جلب توجه شد اما به باال رفتن فروش كمكي ن. معرفي كتاب ترتيب دادم

 .لن صحبت كردمدكتر هيو

دانم احمقانه به  مي. مقداري ميوه هم در آن است بخيساندر ذهنت كتاب را در يك ليوان آب كه ": او توصيه كرد        
 ".افتد و ببين چه اتفاقي مي به خاطر بسپار و كتاب را بخيسان اامروز ررسد اما تاريخ  مي نظر

  .    متعجب كردپرا وينفري آ ي  پرسيدن سوالي دربارهاو همچنين مرا با        
   "؟اش شركت كني دوست داري در برنامه"      
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شركت نكرده بودم و  كينگ  لريي  ي زنده مان هنوز در برنامهآن زدر . شوم كنت پاسخ دادم كه خيلي خوشحال ميبا ل      
 .شد جهش بزرگي برايم محسوب مي پراآ ي در برنامه در نتيجه شركت

  ".نشوي متوقف تو بايد پاك باشي تا": او نصيحتم كرد كه      
  .    پاك كن، پاك كن، پاك كن      
    ".شدند متوقف و دي او رفتن دو نويسنده به برنامه": توضيح داد      
 ".اين اتفاق بيافتد خواهم نميمن ": گفتم      

    ".دهي نه بخاطر خودت روي به خاطر اوست كه اين كار را انجام مي ميپرا آي  وقتي تو به برنامه"      
   ".رسد ژرف انديشانه به نظر مي"      
ي كارها را به خاطر  آنها همه. دهند دست برداري تو انجام ميان كارها را به خاطر تو بايد از اين طرز تفكر كه ديگر"      

 .تنها كاري كه تو بايد بكني پاك كردن است. دهند خودشان انجام مي

  .، پاك كنپاك كن، پاك كن     
يان جانقبل از اينكه من دكتر هيولن را در اين سفر ترك كنم دوباره از او راجع به  سالهايي كه به عنوان روانپزشك      

 .كردم تيسواال در بيمارستان مشغول به كار بود رواني

  .اي نبود و من براي انجامش تنها نبودم آن كار ساده. ا برايت روشن كنمخواهم يك مسئله ر مي": گفت    
    .خيلي بيشتر. خواستم بيشتر بدانم مي    
   پاك كن ، پاك كن، پاك كن    

براي . دنداستان شگفت انگيزي براي تعريف كردن دار ،را تجربه كرده بودندنوپونو هواُپو ي كساني كه رسيد همه به نظر مي
  :مثال

 ،دكتر هيولن عزيز

بخاطر  خواهم از صيميم قلب و صادقانه مي .دلفيا برگزار شد شركت كردم كه در فيالهواُپونوپونو  در گردهمايي من اخيراً
گزار شما و تمام كساني كه همچنين سپاس. د شكرگزار الوهيت خواهم بودمن تا اب .از شما تشكر كنم ام  دآوري راه خانه يا

 .اند براي برگزاري اين جلسات كمك كرده

گر اين كار ا .گذارم متعجب هستند به اشتراك مي "هواُپونوپونو" اين احساسي است كه من با تمام آنهايي كه درمورد
اميدوارم كه قدرداني من از همه  .آيد دور بيندازيدش به نظر نمي لب ا لحاظ كنيد، اگرجاكند آن ر كمكي به باور آنها مي

 .كافي باشد

  .از صميم قلب از همگي شما متشكرم
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ي ادراك ، سالمتي و طول عمري عطا كند كه در آن به كمك پاك كردن به مقصود خود  خدا به همگي شما آرامش، قوه
 .برسيد

  با عشق و آرزوي توفيق فراوان
  "دانا هاينه"

  در فيالدلفيا  "نوپوپونواُهو"گرد همايي  ي پيمان نامه                        
را  "نوپوپونواُهو"او طرح جهان بيني . دكتر هيولن جلسه بحث و گفتگو را با يك سخنراني و تعدادي طرح آغاز كرد       

اوش در حقيقت نفس شگفت انگيز، ابدي، به كما به همراه هم  "دانيد؟ ما كه هستيد؟ آيا ميش"از ما پرسيد . ترسيم نمود
  .ناميد "خانه"او آن را . گيرد ها از آنجا سر چشمه مي صفر خود پرداختيم كه تمام آرامش ، كلي، كامل، خالي ونامحدود
ايد هر  آيا تا به حال دقت كرده" :او پرسيد. مشغول شديم "اشكال از كجاست؟"آن ما به همراه هم به كشف ماهيت  پس از
درست مثل سقراط او ما را درگير  "؟فهماند ؟ آيا اين واقعيت چيزي به شما ميمشكلي وجود دارد شما هم آنجاييد كجا

 .جريان يك سري سوال و جواب اشتياق آور نمود

دانستم كه دكتر هيولن با اين سوال به طرز ماهرانه اي قصد داشت تمام خاطرات و قضاوت هايمان را از اعماق  من نمي     
 .هنمان بيرون بكشد تا پاك كردن و انتقال آنها را شروع كنيم ذ

ته گذشت من رف درهر حال هر روز كه مي .سواالتي پرسيدم و نظراتي دادم و ، دستم را باال بردممن كه در دام افتاده بودم     
ر حضور جمع خجالت و من د. بدكو پرسم او مرا درهم مي ه هر بار از دكتر هيولن سوالي ميرسيدم ك رفته به اين نتيجه مي

 .شوم زده و تحقير مي

   
در مورد او اينطور قضاوت . خواستم آنجا را ترك كنم يار عصباني بودم و ميشنبه من از دكتر هيولن بس تا روز يك       
اين را ي ايي نشسته بودم و هر لحظه آمادگ مضطرب و عصبي گوشه. مستبد است، خود محور و ده بودم كه انساني متكبركر

 .داشتم كه گريه كنم

دانستم تسليم خواهم شد يا نه ، از ترس اينكه مبادا در  در حالي كه نمي. آنجا را ترك كنمخواستم  مي. خيلي عصبي بودم     
 .جمع ناگهان گريه كنم بلند شدم و به طرف دستشويي رفتم 

عصبانيت من اكنون به  خشمي . شديدي احساس كردمنشستم و خشم هاي آمونياك زده  رفتم و روي يكي از آن صندلي     
با  كه دائماً زد اي از اين خشم كم شود اما چيزي به من نهيب مي خواست كه ذره قسمتي از ذهنم نمي. بديل شده بودكشنده ت

 ".من دوستت دارم. ببخشا مر. مرا ببخش"كنم  خودم تكرار
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هم هجوم اين  من قبالً. اين خشم يك احساس جديد نيست شدم كه و بعد متوجه. دامه دادمبه گفتن اين جمالت اپيوسته 
هر وقت كه همسرم . ي ضمير خود آگاهم ظهور كرده بود تجربه كرده بودم را كه به صورت سوزشي در پس زمينهخشم 
همين احساس به  ،اصرار داشت كه بگويد هميشه حق با اوست  - كه وكيل است -  گرفت و يا مادرم ست كم ميمرا د

 .كرد شد سپيدي به سياهي تبديل شود و هر كسي را دچار سوء تفاهم مي او آدمي بود كه حرفهايش باعث مي. آمد سراغم مي

ي تير. ي كهنه است،  تيري كه در چشمهايم رفته اين يك خاطره ،است ، هميننآها .متوجه شدم. و بعد من درك كردم     
ام كه بر زمان حال من سنگيني  اتي است كه من در قلبم نگه داشتهشير خاطراين شم. كنم كه من به قلب ديگران هم فرو مي

حسين و هر كس ديگري كه محكوم  صدام ، بوش،دكتر هيولن، مادرم. كنم ديگران را زخمي ميي آن  كند و به وسيله مي
هاي نوار به هم  حلقه .گفت اين همان چيزيست كه دكتر هيولن از آن سخن مي .برم كنم و سرش را با اين شمشير مي مي

  .شوند ايي كه پشت سر هم تكرار مي پيوسته
من ": گفتم در ذهنم ميصدا  بي دائماً . برگشتم و بقيه روزم را با آرامشي عميق سپري كردمبه سالن . آنجا را ترك نكردم     

داد احساس  به سوالتم جواب مي لن بعد از آن وقتي دكتر هيو ".و دوستت دارم از تو متشكرم .مرا ببخش ام، لطفاً شرمنده
او هيچ تغييري نكرده بود، بلكه چيزي درون من متحول  .ام خبري نبود دارم، از هيچ يك از احساسات قبليكردم دوستش  مي

  .شده بود
لسه او هم ج .آشنا شده بود تجربياتي داشت "نوپوپونواُهو"، او از اولين باري كه خودش با مدتي بعد من به اتاقش رفتم    

ابت بلكه سه بار و هر بار هم به تصور اينكه آن استاد ديوانه است و هر سه بار هم ب ،نه يك بار ؛را ترك كرده بود
دانست من هم  آيا مي ؟گذرد دانست در ذهن من چه مي آيا مي. دن درآن ضرر كرده بودي دوره و شركت نكر پرداخت هزينه
  نجا را ترك كنم؟ آخواستم  ردم او ديوانه است ميك چون فكر مي

فرض برتري جنس  توضيح داد كه چگونه پيش با لحن دلنشيني. ولن رفتمدر طول وقت تنفس بعدي با احتياط نزد دكتر هي   
  .شده در ذهن او ايجاد مي مذكر دائماً

 ،گردمبه خانه برتا قبل از اينكه . طلبد بردنش تالش و پشتكار فراواني مي و از بيناست  ياين طرز فكر بسيار شايع گفت 
  .اثر شركت درآن همايش در من ايجاد شده بود را درك نكرده بودم هنوز عمق تحولي كه در

خردگرايي  مبارزه با         ابزاري كه به خوبي به ، خر هفته دكتر هيولن ابزار تغييرات را به ما معرفي كرددر روزهاي آ   
  .  مي خاصي باش بدون اينكه منتظر نتيجه .پرداخت مي

       "!چكه كن": داشتم و زير لب گفتمرديد مدادم را براز روي حس وظيفه شناسي و البته با شك و ت       
شان هميشه برايم مشكل  كاغذ نوشته بودم آهسته ضربه زدم، كلماتي كه ماهيت ي كه روي يكا و با آن به سه كلمه       

  ."شوهرم"، "پسرم"، "كامپيوتر" .كرد ايجاد مي
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   .و باز هم من تا وقتي به خانه برنگشتم از قدرت اين كلمات بي خبر بودم      
حدس بزن وقتي نبودي ما " :وقتي به خانه برگشتم همسر و پسرم به استقبالم آمدند و با لبخند شيطنت آميزي گفتند      

خراب شده بود و برايمان  نمامدت زيادي بود كه كامپيوتر. ين بودحدس من ا "جديد؟ كامپيوتريك " "؟چي خريديم
از تعمير كاران بخواهيم  ها وقت تلف كنيم و دائماً ساده ساعت طوري كه مجبور بوديم براي انجام يك كار ،دردسر ساز بود

. حوستي كامپوتر ما را گرفتهرسيدم كه نُ كه من داشتم به اين نتيجه مي تا جايي ،به خانه بيايند و اشكاالتش را رفع كنند
اده را بهم ريخته پي خانودر هاي پي اين اشكاالت و خرابي ،آن مهمتر از !يا روح خبيثي احاطه اش كرده ،جني شده ،مدان نمي
  .خواست همه چيز منظم باشد خود كامپيوتر برايم اهميتي نداشت اما دلم مي. بود

آنها همين  .يم شگفتزده شدما هجديد شد درست بوده و ما صاحب يك كامپيوتر وقتي هر دوي آنها گفتند كه حدسم     
بعد از من . بخريمبايت  CPU  64 كامپيوتر با ماه ديگر صبر كنند تا بتوانيم يك 6چند وقت پيش تصميم گرفته بودند 

-Hewlett) (، هالت پكرد)(Dell دل :ها كردم من شروع به نام بردن مارك. بزنم خواستند تا ماركش را حدس

Packardسوني ، (Sony) يو ، گيت (Gateway) كامپك ،    (Compac) هر ماركي كه . و مارك هاي ديگر
  ".نمدا يگر نميد": اميدانه گفتمنا. ي حدسهايم نه بود اما جواب همه .فكرش را كنيد گفتم

  
قتي دارد كه وي آهنيني  او اراده. ايي در سرش دارد هاي قاطعانه كنم هميشه ايده سال است با او زندگي مي 30شوهرم كه      

وقتي در آگاهي كامل نيست اين خصوصيتش . دهد خواهد انجام نمي شود چيزي غير از عمل به آنچه مي متمركز و هوشيار مي
  قي و لجابيشتر شبيه به كله ش

يز او هيچ چ واقعاً ،هاي شخصي بود و هيچ چيز او متعصبانه طرفدار كامپوتر. يستشود كه هيچ چيز هم جلودارش ن جت مي
توانستيد مرا تصور كنيد كه از  مي "اپل": ي آنها با صداي بلند گفتندود اين وقتي هرربناب. داشت طرفداري باز نميرا از اين 

ي يك  ي ورود به خانه استم اما حتي اگر گوشت خوك اجازهخو مي "اپل "هميشه در واقع من . شادي پخش زمين شدم
  .ي ما را نداشت خانهي ورود به  اجازه "اپل"كرد،  مي مذهبي متعصب را پيدا

  
سال  30و در اين  گذشت، سال از ازدواج من مي 30اما . ايدايي خيلي ساده به نظر بي اين اتفاق ممكن است از نظر عده       

هر دوي ما براي يك هدف مشترك كه همبستگي و مساوات . هاي بسياري را پشت سر گذاشته بود فراز و نشيبزندگي ما 
در ميدان  "به زمين گذاشتن شمشير" خاب دور از ذهني براي خريد كامپيوتر درست مثلچنين انت. بود تالش كرده بوديم

، تبت را آزاد كرده گفتند چين اين است اگر به من ميمنظورم . فهميدند تنها دو طرف دعوا مفهوم آن را ميبود كه  جنگ
  !شدم كمتر متعجب مي
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 "پسر"و  "همسر" ،"كامپيوتر"بر كلمات   ".چكه كن" :، گفتمكردم ي برداشتن مداد را تصور لحظهمن در ذهنم      
 وردنبان آآيا به ز توانست حل شود؟ ين سادگي و بدون هيچ زحمتي ميسال درگيري به هم 30آيا . آهسته ضربه زدم

و شوهرم م ، شغلهاي رواني من با مادرم توانست يك عمر تنش مي "دوستت دارم" و "متشكرم" ،"مرا ببخش" ،"متاسفم"
و من هر روز آنچه را دكتر هيولن  گذشت هفته از سمينار مي 2اين بود كه  دانستم را يكباره از بين ببرد؟ تمام چيزي كه مي

 اش بهتر شده است راجع و همسرم و پسرم كه بيماري طوالنيو اكنون من . كردم رين ميبه من آموزش داده بود صادقانه تم
  .كشيدم مه داشتم و هرگز آنها را پيش نميزنيم كه تا قبل از اين من از بيان كردنشان  واه به مسائلي با يكديگر حرف مي

هاي كوچك  تاپ خودت يكي از اين لپبراي اني تو داني عزيزم؟ تو اگر بخواهي مي مي": و او شب گذشته گفت ...اوه    
  ".داشته باشي

  
  
  
  
  
  
 
 

  
  اذهان بدبين 

  خواهند بدانند  مي
 

خودش مسئول % 100براي نيل به اين هدف بشر بايد بداند كه . ن است كه لحظه لحظه به سمت عشق برويمهدف زندگي اي
اش شكل  به زندگياو هر لحظه بايد به خودش يادآور شود كه اين افكار خود او هستند كه . اش است ساختن زندگي

انسان بايد بداند كه . شود هاست كه مشكل ساز مي، بلكه فكر آنها نيستند ها و موقعيت مشكل واقعي مردم، مكان .دهند مي
  .وجود ندارد "بيرونيي  مسئله"اي با عنوان  هيچ مسئله
  لندكتر هيو 
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آن را در سايتم . نوشتم و در وبالگم قرار دادم "عجيب ترين درمانگر دنيا"ايي با عنوان  مانطور كه قبالً هم گفتم من مقالهه
نظير براي بهبود  راه بي 101" به نامريكالن ديويد اين مقاله در كتاب  . شتمگذا هم  www.mrfire.com به آدرس
ايي كه من تا به حال نوشته بودم تبديل  ترين مقاله بحث برانگيزترين و پرخوانندهاين مقاله به . هم به چاپ رسيد " 52زندگي

آشكار بود  كامالً. و كارهاي ديگر ان فرستادندرا براي دوستانش آن مردم آن را در گروههاي خبري اينترنتي قرار دادند،. شد
را جلب كند و  جان ويلي اند سانزهمان مقاله بود كه توانست توجه ناشر من . كه پيام اين مقاله همه را به وجد آورده بود

  .خوانيد به چاپ برسد در پي آن كتابي كه اكنون مي
حتي يك  ،توانستند باور كنند كه كسي تعداد كمي نمي .نشدگفتني است كه آن مقاله مورد توجه همگان نيز واقع       

شخصي به دكتر هيولن نامه نوشته بود و از او مدرك . يمارستان معالجه كند، بتواند جنايتكاران بيمار را در تروانپزشك
 .اندلن در آن بيمارستان رواني را بدي دكتر هيو خواست واقعيات تجربه آن شخص مي .معتبر درخواست كرده بود

  :لن به اين شبهات است اين جواب دقيق دكتر هيو. ا بدانمخواستم حقيقت ر من هم همينطور، مي     
  .دارد نيازها در ابتدا به شفاف سازي  ي داستان تان هم مثل همهاين داس

  :اين امر حقيقت دارد كه 
دپارتمان . وايي مشغول               به كار بودممن سالها به صورت قراردادي و به عنوان روانپزشك در بيمارستان ايالت ها .1

 .كرد ن خدمات روان درماني را ارائه ميسالمت ايالت هاوايي اي

 20در يك واحد فوق امنيتي        به مدت به عنوان روانپزشك به مدت سه سال  1987تا سال  1984 من از سال  .2 
تجاوز  قتل،مرتكب جرمهايي از قبيل آن بيماران  .شد واني نگهداري ميودم كه از از بيماران رساعت در هفته استخدام شده ب

          .و صدمه به اموال عمومي شده بودند هتك حرمت، حمل و استعمال مواد مخدر، به عنف،
ماران خشن از بيبراي اولين بار وارد آن واحد فوق امنيتي شدم تمام سلولهاي انفرادي           آنجا پر  1984وقتي در سال  .3 

  .بود
ي  ند تا از          حمالت وحشيانهديدم كه زنجيرهاي فلزي به مچ دست و پايشان قفل كرده بود هر روز بيماراني را مي. 4 
  .   نها به ديگران جلوگيري كنندآ
 .  ركنان امري شايع بود درآن واحد خشونت بيماران با يكديگر و بيماران با كا .5

     .دادند د درمان و بازپروري شان شركت نميرا صميمانه در رون ن بخشپزشكان، بيماران آ .6
  .گرفت ي دسته جمعي در آن واحد صورت نميهيچگونه برنامه و فعاليت  بازپرور.7
  .هم وجود نداشت ، در خارج از آن واحدناي هواخوري و كارهاي گروهي هم براي بازپروري بيمار حتي هيچ برنامه .8

                                                            
١٠١ ٥٢ Great Ways to Improve Your Life 
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 .آمدند هم خيلي به ندرت به مالقاتشان مياران ي بيم خانواده .9

ي فوق امنيتي آن واحد را  به دست و پايش حق خروج از محوطه ل و زنجيرغبيماري بدون تاييد كتبي روانكاو و  هيچ .10
 .نداشت

هزار 30 ي هر سال آن حدود كنم هزينه رسيد و فكر مي به چند سال مي مدت نگهداري يك بيمار در آن واحد معموالً .11
 .دالر بود

   .آمار مرخصي در اثر بيماري در ميان كادر آن بخش به طرز محسوسي باال بود .12
  .، مالل آور و فرسوده بودواحد بسيار بي روحفضاي آن  .13
  .كاركنان واحد بسيار مهربان و دلسوز بودند .14
  .ني در سراسر كشور استدرما شبيه به تمام واحدهاي روان جايي كه من توصيف كردم احتماالً. 15

  : وقتي من آنجا را ترك كردم 1987در ماه جوالي سال 
  .شد نمي هاي انفرادي استفاده ديگر از سلول .1
  .به دست و پاي بيماران زنجير وصل نكردند .2
  .كه بيشتر مربوط به بيماران تازه وارد بود ،آمد آميز خيلي به ندرت پيش مي اعمال خشونت .3
، كارهاي گروهي، و سر و سامان دادن به محل اقامتشانئول مراحل درماني خودشان بودند كه اينها شامل بيماران مس .4

 .خدمات حقوقي قبل از ترك واحد بود

و تنيس، بدون نياز به تاييد روانكاو و بستن غل و  ي انجام فعاليتهايي در محيط باز از قبيل نرمش و بازي به آنها اجازه. 5
 . شد پايشان داده ميزنجير به دست و 

  .شد ي روانكاو و استفاده از زنجير به آنها سپرده مي طه مانند شستن ماشين، بدون اجازهكارهاي بيرون از محو. 6
  .ها ، مثل آشپزي و واكس زدن كفششد كارهايي هم در داخل انجام مي .7
  .مدندآ ي بيماران به مالقاتشان مي خانواده. 8
  . در در اثر بيماري به وضوح كم شدآمار درخواست مرخصي كا. 9

  .عوض كرده بود را كامالً  فضاي ظاهري ،رنگ زدن به ديوارها و اهميت دادن بيماران به مرتب نگه داشتن محيط .10
شان شركت دهند و وظايفي را به آنها محول  ود بيماران را هم در روند درمانيكاركنان واحد تعليم ديده بودند كه خ .11

  .كنند
  . از چند سال به چند ماه كاهش پيدا كرده بود ي پذيرش تا روز مرخصي، ن اقامت بيماران در آنجا از لحظهزما .12
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يك  ياظت گونه به حالت روابط بين اعضاكيفيت زندگي و نوع ارتباط كاركنان با بيماران از حالت امنيتي و حف .13
 .خانواده تبديل شده بود

در راستاي تغيير طرز فكر و مسير زندگي، بخشش  رماني چه اقداماتي انجام داده بودم؟من به عنوان روانپزشك آن واحد د
و تغيير و تبديل هرآنچه  در درون من به صورت خودآگاه يا ناخودگاه  طي اقامتم در آنجا و پس از ترك آنجا در جريان 

هيچ  .براي آنان به كار بستمرا  "نوپوپونواُهو"از طريق  شناخت خود حقيقيروند شد،  بود و باعث بروز مشكالت مي
شركت  هم كنان در مورد بيمارانهاي كار در هيچ كدام از كنفرانس. ان آنجا ارائه ندادمايي به بيمار درمان و يا مشاوره

 .نكردم

ا كند ر ايجاد مشكل مي آنها به عنوان روانپزشك من در وجودا چنين تعيين كردم كه هر آنچه مسئوليتم ر درصد 100من 
 . ها دارم، بي عيب و نقص، مثل تمام انسان خودي تعريفي هستم كه از  من نتيجه .پاك كنم

  
هاي نا  هاي نادرست، رنجش، خشم، وحساسيت به صورت قضاوت و دهد واكنش نشان مي ذهن ما نسبت به آنها خاطراتي كه

 .گذارند در روح ما اثر مي چه اشكال ديگريداند كه آنها به  و فقط خدا مي، كنند نمود پيدا ميبه جا 

 
  آرامش من،

 
 دكتر آيهاليكاال هيولن

org.hooponopono.www  
  

دگي دركش كردم كسي آما بودم اما هر زمان كه احساس مي "نواُپونوپوهو"اگرچه من خودم هنوز در حال يادگيري        
هر چه خود من بيشتر . هادادم نه خود آن نها آمادگي دارند را من تشخيص ميالبته اينكه آ .دادم را دارد به او آموزش مي

تغير دادن  .رسيد د كه پذيرفتنش كمي سخت به نظر مياما اين واقعيتي بو. شد تر مي ، درك ديگران برايم آسانشدم توجيه مي
 .تر از تغيير دادن درون بود ار سادهبيرون بسي

درطول مسير در مورد التيام بخشيدن به . يك مشاور امالك ما را با ماشينش به ديدن چند خانه برد "53مايي"در       
.                          ها جالب بودند اما در آن مدت يك اتفاق آموزنده رخ داد تمام بحث .و رشد فردي صحبت كرديم روح، معنويات، فيلم راز

درمان بيماران براي   "نوپوپونواُهو"لن از روش ي دكتر هيو ي مشهور مرا در مورد  استفاده همقالقبالً مالك ا آن مشاور      
 .يمارستان خوانده بوددر ت رواني بخش

  .مانند بقيه افراد او هم تحت تاثير قرار گرفته بود      
                                                            
٥٣ Maui 
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       .مانند ديگران او هم به درستي آن را درك نكرده بود      
از اينكه نتوانسته يك خانه  له و شكايتشراند من به گ مي "مايي"ي  در مسير زيباي جزيره امالك همانطور كه مشاور      

خريدار و فروشنده بر سر آن خانه جر و بحثي كرده بودند كه باعث خشم . كردم آن حوالي به فروش برساند گوش مي را در
مجادالت به اين زودي  نرسيد اي د و به نظر ميواي آنها به تعويق افتاده بوفروش خانه در اثر دع. و رنجش فراواني شده بود

 .آن مشاور آشكارا از كارهاي آنها به ستوه آمده بود. شوند ها تمام نمي

     .به من الهام شد گفتم چيزي كه بايد در جواب حرف هايش مي براي مدتي به حرفهايش گوش كردم و اندكي بعد     
 "از پس اين مشكل برآيد؟ "نوپوپونواُهو"خواهي بداني دكتر هيولن چطورممكن است با استفاده از  مي" :دماز او پرسي     

     ".به من بگوييد. خواهم بدانم مي قطعاً. بله": كنجكاو شده بود مشتاقانه جواب داد مشاور امالك كه كامالً     
 ".حتما بايد مفيد باشد": نريسا گفت     

 .ام ام و توسط او آموزش ديده اما من با كمك او كتابي نوشته من كه خود دكتر هيولن نيستم،خب " :من گفتم  
 ".كنم بدانم چطور از پس اين كار بربيايم اين فكر ميبنابر

    ".بگوييدلطفاً "    
وجود دارد كه او اندازد تا ببيند چه چيزي  ين است كه نگاهي به درون خودش ميدهد ا كاري كه دكتر هيولن انجام مي"    

، به گزارش بيماران نگاه بود زماني كه او در بيمارستان رواني مشغول به كار. با دنياي بيرون به اشتراك گذاشته است
ه خودش تجربه كرده تي كابه احساس .كرد كرد با خود بيمار مشاجره نمي اگر در رفتار آنها ناهنجاري مشاهده مي. كرد مي

شان آغاز  كرد، بيماران هم روند بهبودي و ذهن خودش وجود داشت را پاك مي قلب رهرآنچه د وقتي .كرد بود مراجعه مي
 .  شد مي

  ".خوشم آمد": مشاور امالك گفت      
     ".دانند مسئوليت به چه معناست نمي بيشتر مردم اصالً": ادامه دادم     
نگرند كم كم  كنند وآگاهانه به اطراف مي نان كه رشد ميهمچ. ي عالقه دارندآنها بيشتر به متهم كردن عوامل بيرون     

از اين گذشته وقتي كسي سطح آگاهي . دهند هستند و انجام ميگويند  ند تنها خودشان مسئول هر آنچه ميشو متوجه مي
ا در نها به اين علت كه آنه، تهاي ديگران هم خود اوست وجه خواهد شد مسئول اعمال و گفتهخودش را باالتر ببرد مت

 .نچه دوست نداريحتي آ ،بيني در آن قرار دارد دنيا را از منظر خودت بسازي آنگاه هر چه مياگر . اش هستند خاطره

  .داد لبخندي زد او در حالي كه سرش را تكان مي     
        .من به حرفهايم ادامه دادم     

W
w

w
.F

ac
eb

oo
k.

co
m

/ih
al

ea
ka

la



 
 

١٢٤ 
 

مهم است كاريست كه شما انجام  آنچه. كنند كار مي ي آن خريدار و فروشنده چهاين مهم نيست كه در چنين موقعيت"     
مرا  لطفاً" "متاسفم" "دوستت دارم" كرد فقط به تكرار چند جمله بسنده مي دكتر هيولن به جاي شما بود اگر. دهيد مي

اين  ز اين كارهدف او ا. گفت گفت بلكه آنها را به ذات الهي مي ها را به اشخاص نمي او اين حرف ."متشكرم"و  "ببخش
 .ديگران به اشتراك گذاشته شده را پاك كند هايي كه با است كه تمام انرژي

     ".من هم همين كار را خواهم كرد": او گفت     
كنيم تا تمام خاطرات و  ما اين كار را مي. دهيم راي به دست آوردن چيزي انجام نمياما ما اين كار را ب": من ادامه دادم     

اين يك روند  .نها را تجربه نكندپاك كنيم تا هيچ كس هرگز دوباره آشتراك با ديگران داريم را هايي كه در ا انرژي
 ".پاكسازي است كه هيچگاه نبايد متوقفش كنيم

  .مكث كردم     
  .زد ش را به من دوخته بود و لبخند ميچشمهاي. ر امالك حرفهاي مرا درك كردهرسيد آن مشاو به نظر مي     
از آنجا . ، حاال زمان آن رسيده كه پاك كردن و التيام دادن را آغاز كنيبه قدر كافي آگاهي پيدا كردي اگر": دمادامه دا     

ن اين خاطره اآل. اكسازي آن بپردازمكه تو مشكل اين فروشنده و خريدار را براي من تعريف كردي من هم مجبورم به پ
اي است كه من  ن تجربياتم هستم پس اين هم خاطرهول ساختاگر من مسئ. ز تجربيات زندگي من هم شده استبخشي ا

 ".مسئول آن هستم

در ذهن او  گشتيم سكوت كردم تا هر چه گفتم كامالً هاي ديگر مي داشتيم اطراف را براي ديدن خانه در طول مدتي كه  
 .جاي بگيرد

  .كاركرد اين روش اين چنين است     
  .همه چيز عشق استي  جوهره    

  ه چيزهم     
  .به هم پيوسته است 

  .و ما همه مسئوليم     
 "راز پول"با نام بر عهده داشت در سميناري  تگزاس را ويمبرليي كليساي  ه ادارهك 54ميندي هارتروزي من به همراه 

آن  زپس ا. را آموزش دادم "نوپوپونواُهو"ازي از طريق به افراد حاضر در آنجا روش پاكسبعد از سمينار  .دادم درس مي
 ".مشكل دارم "متاسفم"و "مرا ببخش": با گفتن من": آقايي بلند شد و گفت

    "چرا؟": پرسيدم     
                                                            
٥٤ Mindy Hurt 
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      .تا قبل از اين چنين حرفي را نشنيده بودم و حرف او كنجكاوم كرده بود     
ته كنم چيزي وجود داش فكر نمي. زمند طلب ببخشش من باشدرا تصور كنم كه نيا يا الوهيت توانم خدا نمي": او گفت     

 ".ن را بر من ببخشايدباشد كه ذات الهي مجبور باشد آ

     .دادم در مورد اين حرف فكر كردم و بعدها فهميدم كه آن زمان چه جوابي بايد به او مي من     
گوييد  جمالت را مي شما اين. آوريد ات الهي بخشيده شويد به زبان نميشما اين عبارات را به اين منظور كه از سوي ذ"     

 ".شود ، اما اثر گفتنشان روي شما ظاهر ميگوييد شما آنها را رو به ذات الهي مي .تا پاك شويد

در حالت صفر، يعني زماني . شود هرگز هم قطع نمي. باريده است عشق الهي از قبل هم بر سر شما ميبه بيان ديگر باران        
 .است ارائه داد، حالت عشق نابتوان از اين حالت  وصيفي كه ميار داريد، بهترين تكه در مرز صفر قر

شما در واقع سدي  "مرا ببخش و متشكرم متاسفم، دوستت دارم،" ،بنابراين با گفتن. اما شما نيستيدوجود دارد، آن عشق       
 .داريد ميلت روحاني عشق شده از ميان بررا كه مانع رسيدنتان به آن حا

    .شما به آن نياز داريد. نياز دارد "نوپوپونواُهو"ذات الهي نيست كه به به اين صورت       

     :او اينطور نوشته بود .يافت كردم كه قلبم را به درد آوردي از يكي از دوستانم درا نامه اخيراً      
د و هر چه در خوان ي وبالگتان را ميها فيلم راز را ديده و هرروز مقاله خواند، كتابهايتان را مي شما به كسي كه دائماً"       

رسند  مشكالت يكي پس از ديگري از راه مي گوييد؟ چه مي دهد اما هنوزافسرده، ناراحت و بازنده است توان دارد انجام مي
 "گوييد ؟ شما به اين شخص چه مي. مي ندارندو تما

ت و پا زده سال در فقر دس 10مدت . ان بودمي زماني من هم بي خانم به هر حال در يك برهه. كردم  من دركش مي      
شدن در گرفتار احساس من . ل طول كشيده بودسا 20موفقيت من حدود  .را نرفته بودمصد ساله  من هم يك شبه راه. بودم

 !فهم باتالق را خوب مي

 ؟داديد بوديد چه جوابي ميشما اگر      

فيلم راز . را بخواندكلود بريستول  اثر گفتم كتاب جادوي باور مي. دمكر هايي پيشنهاد مي اگر چند سال پيش بود راه حل     
  .اش چگونه باشد يروي كاغذ بنويسد كه دوست دارد زندگ .بار ببيند 7را 

با اطمينان گفته بود كه اين  لن هماين را دريافته بودم و دكتر هيو من .گذري براي تغيير بودندها راهكارهاي زود اما اين    
 .كنند به ندرت كار ميها  روش

     ماند؟ بنابراين ديگر چه راهي مي    
طبق دستورالعمل  توانيم به كسي كه در باتالقي گير افتاده كمك كنيم؟ چطور من يا شما يا هر كس ديگري مي    
نامه نوشته بود، مله كسي كه برايم از ج ،اند بودهپيش از ما افرادي كه  .بهترين روش پاكسازي خودمان است ،پونوپونواُهو
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آنها . هم كردد آنها را متوش نمي. دوش د ويروسي در ذهن پخش ميو اين برنامه مانن. دگذارن مي اي را با من به اشتراك برنامه
م اما بيشتر مواقع از آن م طنابي به سمتشان بيندازتوان من مي. اند اي گير كرده اند و در نقطه ند در دام افتادهكن احساس مي

 .ندكن حلق آويز كردن خودشان استفاده ميكنند و يا از آن براي  ايي نمي استفاده

    خب چه كار مي شود كرد ؟     
همان زمان كه ما خودمان را از . شوند خودم را پاك كنم آنها نيز پاك ميوقتي من . پاك كردن خودم است ،تنها راه     

اين تمام  .شوند ي نوع بشر پاك مي ، آنها به كل از همهكنيم ران به اشتراك گذاشته ايم پاك ميخاطراتي كه با ديگ
: مان به من گفت ن در اولين تماس تلفنيو اين همان چيزي است كه دكتر هيول. دهم كاريست كه من اين روزها انجام مي

 ".پاك كردن ،پاك كردن. كنم پاك كردن است تنها كاري كه مي"

اش را به ذات الهي  و بقيه "ا ببخش، متاسفم و متشكرمدوستت دارم، مر": يمكنم اين است كه بگو تمام كاري كه مي    
اين  و. احساسات استعملي سرشار از  ،عكسكنم اين عكس العملي از سر بي احساسي باشد بلكه بر ميفكر ن. سپارم مي

   .دهم حاال، حتي در حال نوشتن اين كلمات هم انجام مي كاريست كه من همين

براي التيام آن بايد  نيز پس شما ،شدهشما هم اكنون داستان شخصي كه براي من نامه نوشته بود وارد تجربيات  از آنجا كه    
. دنيايتان شده است پس اين تجربه اكنون قسمتي از ايد اگر واقعيات مخصوص به خودتان را ساخته. ه كار شويددست ب

 .م آن بپردازيدبه التيا "دوستت دارم"نهاد من اين است كه با بيان پيش

حالش رو  ،كند احساس را تجربه ميو هر فرد ديگري كه اين ي نامه  نويسنده ،بخشيد همچنان كه شما خود را التيام مي     
  .به بهبودي خواهد رفت

  حق انتخاب 
  يك محدوديت

  
به اولوهيت متوسل ما مي توانيم براي شفاي همه ي افكار و خاطراتي كه ما را در اين لحظه عقب نگه داشته اند، 

  .شويم، او كه از زواياي تاريك ذهن ما آگاه است
  

  ـــــ مورنا سيمونا
 

وقتي او را از فرودگاه . به اوستين، تگزاس پرواز كرد تا چند روز را در آنجا با من بگذراند 2006دكتر هيولن در اكتبر 
ه ها، پاكسازي، و چيزهاي ديگر آوردم، بي درنگ شروع به صحبت كردن درباره ي زندگي، خداوند، برنام

  . و من به او گفتم كه بسيار هيجان زده هستم. پرسيد اين روزها سرگرم چه كاري هستم. كرديم
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بعضي از مردم بيدارند و دائماً در حالت شگفتي بسر "فيلمي هست كه يكي از شخصيت هاي آن مي گويد ": گفتم      
زندگي شگفت انگيز و پر از معجزه اي دارم احساس شادماني . داردچنين حالتي اصالً در من وجود ن ".مي برند
   ".مي كنم

  ".باز هم بگو": با اصرار گفت     
 panoz 2005يك اتوموبيل اسپرت خوش رنگ لوكس . از ماشين جديدم كه مي پرستمش برايش گفتم     

esperante GTLM . شين بصورت دستي مونتاژ تمام قطعات هر ما. استپانز اين ماشين ساخت خانواده ي
اسم ماشين . مي شود، امضاي سازندگان آن بر روي هر ماشين وجود دارد و هر كدام نام گذاري مجزايي دارد

مي دانستم دكتر هيولن عشقي را كه در ساخت اين ماشين ها بكار رفته و اين حقيقت كه با اين . است 55فرانكين
  .براي او همه چيز زنده است. ، تحسين مي كندماشين ها همچون موجودات زنده رفتار مي شود

او مي . دعوت شده ام 56الري كينگبه برنامه ي تلوزيوني زنده ي راز، به او گفتم در نتيجه ي حضور در فيلم     
و من . گفتم كينگ آدم روراست، مهربان، و كاركشته اي است. خواست بداند الري كينگ چه طور آدمي است

  . او خيلي دوست دارم
عامل : به حرفهايم ادامه دادم و به دكتر هيولن درباره ي موفقيت هايي كه كتابهايم كسب كرده بودند گفتم، مثل    

  . 57كتاب راهنماي دستورالعمل هاي گمشده ي زندگيو جاذب 
  . پس از گذشت چند دقيقه او مي توانست ببيند كه من از شدت انرژي به جوش و خروش افتاده بودم

ز زماني كه اولين آموزش هاي هواُپونوپونو را دريافت كرده اي، فكر مي كني چه تفاوتي در تو ايجاد كرده حاال ا"    
  "است؟

تمام كاري كه انجام مي دهم . همه چيز را رها مي كنم. دست كنترل كردن برداشتم"چند لحظه فكر كردم و گفتم،     
  ".تميز كردن، پاك كردن، و قصد رسيدن به صفر است

او دستش را روي شانه ام گذاشت و لبخند زد، گويي اعتراف مي كرد شايسته ي آنچه درباره ي من احساس مي كرد      
  . هستم و اين لحظه را اينگونه در ذهنم ثبت مي كرد

   .شروع به قدم زدن به طرف ماشين من كرديم، هنوز چند قدم بيشتر برنداشته بوديم كه او ايستاد و به من خيره شد     
  ".گويي جست و خيز كنان راه مي روي. در قدم هايت جهش مي بينم": با حيرت گفت     
  ".كه تو را مي بينمهستم خوب، خوشحال ": گفتم     
در هر دقيقه يك مشتري به  با نامدر راه به او گفتم كه بخاطر عدم موفقيت كتابم . براي صرف شام به راه افتاديم     

  . ام شدهنااميد  58دنيا مي آيد
  ".جوزف، بايد كتابت را دوست داشته باشي"      

                                                            
٥٥ Francine 
٥٦ Larry King 
٥٧ Life’s Missing Instruction Manual 
٥٨ There’s a Customer Born Every Minute 

W
w

w
.F

ac
eb

oo
k.

co
m

/ih
al

ea
ka

la



 
 

١٢٨ 
 

  .  شدم كه اين چه ارتباطي به دوست داشتن آن داشت مي خواستم كتابم پرفروش باشد، و براي همين هم متوجه نمي      
او نا اميد  جوزف، اگر سه فرزند داشتي و يكي از آنها در درس هايش تنبلي مي كرد، آنوقت مي گفتي كه ديگر از"     

   "شده اي؟
كتاب من همچون فرزند من است و من داشتم مي گفتم كه يكي از . و ناگهان فكري در ذهنم جرقه زد ".نه": گفتم      

اين مسئله را آنقدر حقيقي احساس كردم كه در رستوران تقريباً شروع به گريه . فرزندانم به خوبي ديگران نيست
  .كردم

  ".تو بايد همه ي فرزندانت را درست بداري. جوزف، حاال موضوع را درك كردي": دكتر هيولن گفت      
را بخاطر عملكرد ضعيفش در كالس درس زندگي آنطور  "فرزندم"احساس خيلي بدي به سراغم آمد از اينكه       

يت كردم، در ذهن خود شروع به گفتن اين عبارات به اولوه. حقيقتاً از خود شرم مي كردم. ناديده مي گرفتم
. در حالي كه حسي از كتابم را در قلبم داشتم "سپاسگذارم،"و  "لطفاً مرا ببخش،" "متاسفم،" "دوستت دارم،"

بعداً وقتي به خانه رسيدم و كتابم را ديدم، آن را برداشتم، روي قلبم گذاشتم و در آغوش فشردم، به آن عشق 
  . ه خاطر بودنش تحسين نكرده امورزيدم و درخواست بخشش كردم از اينكه آن را تنها ب

برده بودم، او گفت كه در من يك ويمبرلي، تگزاس كمي بعد، وقتي دكتر هيولن را در حوالي خانه ام در ناحيه ي       
  .كوتوله مي بيند

  "چي؟"      
  ".كوتوله": تكرار كرد      
او اين را يك قابليت ذهني نمي دانست، بلكه . نمبه اين مسئله عادت كرده ام كه او چيزي را ببيند كه من نمي بي      

  . آن را آشكار سازي در لحظه مي ناميد
  ".وارد اجتماع نشوند. آنها دوست دارند در خلوت بسر ببرند، . كوتوله ها چشم ها و گوش هاي بزرگي دارند"      
كامپيوتر كار كند و با مردم  اين همان بخش از وجود من است كه دوست دارد در خانه بماند و پشت ميز"      

  ".تعاملي نداشته باشد
  ".با اين حال بخش ديگري هم در وجود تو هست كه شهرت را دوست دارد"      
و  شركت كند و جلب توجه كنداُپرا و الري كينگ دو سوم وجود من مي خواهد در برنامه ي ": اعتراف كردم      

  ".د و با خود خلوت كنداما آن بخش ديگر دوست دارد در خانه بمان
مردمي كه هيچ خواسته اي ندارند اما ستاره اند، . كوتوله ي تو، تو را در تعادل نگه مي دارد": دكتر هيولن گفت     

  ي كشف ، اجازهزندگي مي كنند انزوامردمي كه هيچ خواسته اي ندارند اما در . خود را به مرز جنون مي كشند
  ".اما تو در تعادل هستي. دهند نميتواناييهايشان را به ديگران 

  .ساعتي بعد در همان روز موضوع كوتوله ام را، به محبوبم نريسا گفتم      
  "ان بخش از وجود تو كه دوست دارد به شهرت برسد چه نام دارد؟": پرسيد      
   ".نمي دانم"      
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   ".دباش 59فكر مي كنم اسمش شبح": نريسا چند دقيقه فكر كرد و گفت      
  "شبح؟"      
  ".بنظر اسم مناسبي مي آيد. بله شبح"      
روز بعد وقتي به دكتر هيولن گفتم كه نريسا نام آن بخش برون گراي مرا . خنديدم و چاره اي جز موافقت نداشتم      

  . شبح گذاشته است، او با صداي بلند خنديد و گفت از اين اسم خوشش مي آيد
  ".شبح نور و دوست داره": وانداو به آواز مي خ      

او را درحالي يافتم كه با . فرداي آن روز دكتر هيولن به اوستين آمد، من با ماشين به دنبال او رفتم تا با او مالقات كنم
او از . دو زن مكزيكي بازنشسته پشت ميزي نشسته بودند و آن دو زن به دقت به حرف هاي او گوش مي دادند

قهوه سفارش دادم و مي خواستم در صندلي كنار او بنشينم كه او . د كه در كنار آنها بنشينمدور به من اشاره كر
جلوي مرا گرفت و خواست كه در صندلي ديگري بنشينم كه يك صندلي با او فاصله داشت اما روبروي آن دو 

  . زن قرار داشت
  ". به اين خانم ها از كارت بگو": گفت      
، حضور در فيلم راز و اينكه چطور به مردم كمك مي كنم به شادي دست پيدا كنند براي آنها درباره ي كتابهايم     

  . توضيحاتي دادم
  ".به آنها بگو كه چطور مشكالتت را حل و فصل مي كني": گفت     
 اما حاال به خود. در گذشته سعي مي كردم مشكالتم را حل كنم، حال چه مشكل از آن من بود چه ديگران"     

در حين پاك سازي، آنها رفع مي . مشكالت كاري ندارم، بلكه خاطراتي پاك مي كنم كه آن را ايجاد كرده اند
  ".شوند و با رفع آنها حال من نيز خوب مي شود

  "جوزف، مي تواني براي آنها مثالي در اين باره بزني؟"     
او هميشه در ناز و نعمت زندگي كرده، دزد به خانه . خواهري دارم كه مرا درمانده كرده است": من اعتراف كردم     

. او اندوهگين است و اين مرا درمانده مي كند. اش زده، تمام مدارك شناسايي اش را برده و خيلي چيزهاي ديگر
اما او هيچ تالشي براي ايجاد . من سعي كردم با فرستادن پول، فيلم، كتاب، و دستگاه دي وي دي به او كمك كنم

  ".خود نكرد تغيير در
  "براي او چكار مي كني؟": يكي از خانم ها پرسيد     
حاال مي فهمم كه زندگي او چيزي نيست كه ساخته ي او باشد، بلكه يك برنامه . كار مي كنم خودمروي ": گفتم     

بتال مثل اين است كه او به ويروسي م.است يا يك خاطره كه اجرا مي شود و او در تارهاي آن اسير شده است
و از چون من اين را احساس مي كنم و دردش را حس مي كنم، به اين معني . او اصالً تقصيري ندارد. شده است

                                                            
٥٩ Sprite 
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همانطور كه من اين كار را انجام مي دهم، برنامه از ذهن او . بايد پاكش كنم. است كه من هم در آن سهيم هستم
  ".نيز پاك مي شود

  "چطور چيزي را پاك مي كني؟"      
و  "لطفاً مرا ببخش،" "متاسفم،" "دوستت دارم،"تنها كاري كه مي كنم اين است كه اين عبارات "      

   ".را پي در پي تكرار مي كنم "سپاسگذارم،"
سه عامل وجود دارد كه مي تواند هر  "دوستت دارم"دكتر هيولن توضيح داد كه در عبارت ساده اي همچون       

من براي توضيح اينكه چه اتفاقي مي . امل سپاسگذاري، احترام، و تغيير شكل استاين عو. چيزي را دگرگون كند
  .افتد صحبت هايم را از سر گرفتم

وقتي من . عباراتي كه من مي گويم، همچون كلمات اسرار آميزي هستند كه قفل رمزدار كائنات را مي گشايند"      
ر مي رسند، دريچه هاي قلب خود را در برابر اين عبارت را تكرار مي كنم كه همچون شعري موزون بنظ

   ".اولوهيت باز مي كنم تا مرا تصويه كند و تمام برنامه هايي را كه مرا از حضور در اينجا باز مي دارد، پاك كند
  . دكتر هيولن گفت كه نحوه ي توصيف مرا از روش پاكسازي هواُپونوپونو را دوست داشت      
اين برنامه در دنيا وجود دارد و به ما . صيف اين برنامه به يك ويروس كامالً صحيح استتو": دكتر هيولن گفت      

. وقتي كسي به آن مبتال مي شود و شما متوجه آن مي شويد، خودتان هم به آن مبتال شده ايد. سرايت مي كند
وجود همه را از اين  وقتي شما خود را پاكسازي مي كنيد،. مسئول بداند% 100هدف اين است كه هر كس خود را 

آنها مانند علف . اما برنامه هاي بسياري وجود دارند": او لحظه اي درنگ كرد و گفت ".برنامه پاك مي كنيد
براي رسيدن به مرزهاي صفر بايد بيشتر از آنكه بتوانيد . هاي هرز بر روي يك زمين حاصلخيز عمل مي كنند

  ".فكرش را بكنيد پاكسازي كنيد
ما در مورد مفاهيم پيچيده اي صحبت مي . ي رسيد خانم ها متوجه مسئله شده اند و اين مرا متعجب كردبنظر م       

نمي دانستم كه آيا واقعاً داشتند خودشان را با . كرديم، با اين وجود گويا آنها با موضوع ارتباط برقرار كرده بودند
كه براي هر  60همانطور كه يك دياپازونجوي كه دكتر هيولن ايجاد كرده بود هماهنگ مي كردند، درست 

  .      صدايي كه در اطرافش وجود دارد و مي تواند طنينش را احساس كند، تُني را تنظيم مي كند
   

اين يگ گردش نيم مايلي در هواي خنك صبحگاهي بود بر جاده اي پر . من و دكتر هيولن براي قدم زدن به راه افتاديم
در همان مسير به گروهي از سگها . د جاده گوزن ها از كنار ما عبور مي كردنددر امتدا. از شن و سنگ ريزه

. رسيديم كه سمت ما پارس مي كردند، ولي ما به صحبت كردن و قدم زدن ادامه داديم و از مقابل آنها گذشتيم
ما شما را ": ناگهان دكتر هيولن به سمت آنها برگشت، طوري كه انگار مي خواست براي آنها دعا كند، و گفت

   ".دوست داريم

                                                            
 چنگالک کوک ٦٠
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  . سگ ها از پارس كردن دست كشيدند     
تو، من، حتي سگ . تنها چيزي كه همه ي ما مي خواهيم اين است كه مورد عشق و محبت واقع شويم": او گفت     

  ".ها
مي نمي توانستم از اين فكر دست بكشم كه دارد . سگ كوچكي در ميان سگ هاي ديگر پارس كوتاهي كرد     

   ".متشكرم"يا شايد  "كامالً درست است،": گويد
   ".من هم دوستت دارم"يا حتي،      

او در حين بحث با گفتن اينكه تنها انتخابي كه در زندگي داريم پاكسازي كردن يا . گفتگوهاي ما هميشه مهيج بود
  . پاكسازي نكردن است، حقيقتاً مرا متعجب كرد

   ".همين و بس. ي تو تنها از دو چيز مي تواند تشكيل شود، خاطرات يا الهامماهيت زندگ": او توضيح داد    
من هميشه به مردم گفته ام كه آنها حق انتخاب اين را دارند كه بخواهند از منشا الهام بهره مند شوند يا ": گفتم    

عمل كنيد و يا مي توانيد آن اولوهيت پيامش را مي فرستد و شما مي توانيد به آن . انتخاب با خودشان است. نشوند
و اگر اين كار را انجام ندهيد، ممكن . اگر اين كار را انجام دهيد، همه چيز درست پيش مي رود. را ناديده بگيريد

   ".است با مشكالتي روبرو شويد
به تو مي اگر پاك باشي، وقتي الهام . حق انتخاب در پاكسازي كردن يا پاكسازي نكردن است": دكتر هيولن گفت     

اگر درباره ي آن فكر كني، پس حتماً آن الهام را با . و اصالً به آن فكر نمي كني. رسد به آن پاسخ مثبت مي دهي
خاطراتت را پاك كن تا هيچ . چيزي مقايسه مي كني، و چيزي كه الهام را با آن مقايسه مي كني خاطره است

ماند الهام است و تو بدون فكي كردن به آن پاسخ مثبت مي تنها چيزي كه باقي مي . گزينه اي وجود نداشته باشد
  ".الهام تنها چيزي است كه وجود دارد. دهي

احساس بسيار بدي داشتم از اينكه هميشه در كتاب ها و سخنراني . اين بينش حقيقتاً مرا شوكه كرد! خداي من      
ال مي فهمم حق انتخاب به معناي اسارت در هايم حق انتخاب را تنها گزينه و عامل كليدي مي پنداشتم اما حا

وقتي كه در وضعيت صفر قرار داري و هيچ محدوديتي نداري، هيچ كاري انجام نمي دهي جز آنچه . خاطرات است
  . همين و بس. برايت در نظر گرفته شده است

هر كدام از ما . ته ايماين درست مثل آن است كه ما در يك سمفوني بزرگ قرار گرف": دكتر هيولن توضيح داد      
. خوانندگان كتاب هاي تو هم سازهاي خودشان را دارند. من هم يك ساز دارم. سازي داريم كه بايد آن را بنوازيم

براي آنكه كنسرت خوب برگزار شود و همه از آن لذت ببرند، هر كس . ساز هيچكس شبيه مال ديگري نيست
ما وقتي به دردسر مي افتيم كه ساز خود را نمي . نُت هاي ديگران را بايد نُت هاي  مربوط به خودش را بنوازد، نه

   ".اين همان خاطره است. نوازيم و فكر مي كنيم كه ديگران سازهاي بهتري دارند
هركسي . كارگردانان پشت صحنه، تهيه كنندگان، خدمه. با خود فكر كردم يك كنسرت عوامل بسياري دارد      

  . نقشي دارد
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ين با خود درباره ي افراد متعددي فكر كردم كه آنها را مي شناختم كه بنظر مي رسيد هيچ آگاهي درباره ي همچن      
الس و سريال تلوزيوني  62پدرخواندهبازيگر مشهور فيلم  61جيمز كنهمچون . روش موفقيت خود نداشتند

اسرارآميز است براي خودش نيز  شهرت او همانقدر كه براي من و شما. من بارها با او مالقات كرده ام. 63وگاس
اما همه ي كاري انجام مي دهد اين است كه . او بازيگر زيركي است، حتي مي توان گفت افسانه ايست. هست

  . او در نمايشنامه ي كائنات نقش خودش را بازي مي كند. خودش است
مالقات مي كنند طوري رفتار مي  بعضي از مردمي كه با من. همين موضوع مي تواند در مورد من نيز صدق كند      

 عامل جاذبديده بودند يا كتاب هاي مرا بويژه كتاب  رازاگر آنها مرا در فيلم . هستم 64كنند كه گويي من گورو
اما حقيقت اين است كه من در . راخوانده بودند، فكر مي كردند كه من به خط مستقيم معبود اتصال پيدا كرده ام

  . ي را كه برايم معين شده مي نوازمكنسرت بزرگ زندگي فقط ساز
اما وقتي . وقتي تو نُت هاي خودت را مي نوازي و من هم نُت هاي خودم را مي نوازم، چرخ دنيا درست مي چرخد      

  . تو مي خواهي جاي مرا بگيري و من مي خواهم جاي تو را بگيرم، مشكالت ايجاد مي شوند
  "ين نقش ها را تعيين مي كند؟چه كسي ا": از دكتر هيولن پرسيدم      
  ".صفر. اولوهيت": گفت      
  "اين نقش ها چه زماني تعيين شدند؟"      
  ".خيلي پيش از آنكه من و تو حتي بصورت تك سلولي خلق شده باشيم"      
ه برايش آيا اين به آن معني است كه چيزي تحت عنوان حق انتخاب وجود ندارد؟ و هر كسي بايد به نقشي ك"       

  "تعيين شده بچسبد؟
تو به شمار نفس هايت در حال خلقت هستي اما براي شروع زندگي از نقطه ي . تو حق انتخاب كامل داري": گفت      

   ".صفر بايد همه ي خاطراتت را رها كني
ست كه اين وظيفه اما چيزي كه بخوبي دريافتم اين ا. بايد اقرار كنم كه اين مطلب را به طور كامل درك نكردم      

اگر اين كار را درست انجام دهم، قطعه اي از پازل زندگي هستم كه خانه ي . ي من است كه ساز خود را بنوازم
اما اگر سعي كنم خودم را در خانه ي ديگري جا دهم كه مناسب من نسيت، در آن نمي . خود را پيدا كرده است

   .گنجم، و كليت تصوير پازل ناخوش آيند خواهد شد
اما ضمير خودآگاه تنها . ضمير خودآگاه تو تالش مي كند اين موضوع را بخوبي درك كند": دكتر هيولن توضيح داد     

. ميليون واحد هر لحظه در حال رخ دادن است 15واحد اطالعاتي را پردازش كند در حالي كه  15مي تواند 
   ".فتد نداردضمير خودآگاه هيچ تصور درستي از آنچه حقيقتاً اتفاق مي ا

  .اين مسئله چندان باعث شادماني نبود      
                                                            
٦١ James Caan 
٦٢ The Godfather 
٦٣ Las Vegas 
 پيشوای روحانی در آيين ھندی ٦٤
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  .دست كم نه براي ضمير خودآگاه من      
اين مطلب را به همه گفتم كه اگر پاك  ".راز ثروت"همانطور كه قبالً هم اشاره كردم، سميناري داشتم با عنوان 

در اين باره به دكتر هيولن گفتم و او . تنداگر ورشكست شده اند، پاك نيس. باشند مي توانند ثروت بدست بياورند
  .حرفم را تاييد كرد

اگر از خاطرات مربوط به آن پاك شده باشيد، آن را . خاطرات مي توانند پول را از شما دور نگه دارند": گفت    
پول را از تكرار خاطرات در ذهن، . كائنات آن را به شما مي دهد اگر بتوانيد آن را بپذيريد. بدست خواهيد آورد

   ".شما يا شما را از رسيدن به آن دور نگه مي دارد
  "چطور مي توان پاك شد؟"     
   " ".دوستت دارم"اين جمله را مدام تكرار كن، "     
  "آيا اين جمله را خطاب به پول مي گويي؟"     
  ".خطاب به اولوهيت بگويي هيچ مانعي ندارد كه پول را دوست داشته باشي اما بهتر است اين جمله را فقط"     

اما وقتي در . وقتي در وضعيت صفر قرار داري، هيچ محدوديتي وجود ندارد و حتي پول هم مي تواند جذب تو شود"
وقتي آنها . خاطرات بسياري پيرامون پول وجود دارند. خاطرات خود بسر مي بري، از آمدن آن جلوگيري مي كني

   ".ديگران هم پاك مي شوند را در خودتان پاك مي كنيد، از وجود
وقتي به آنجا رفتيم خيلي خلوت بود، اما كم كم شلوغ شد و . به يك اغذيه فروشي رفتيم و قهوه سفارش داديم      

  . انرژي فضا باال رفت
  .است 

  متوجه قضيه شدي؟     ": دكتر هيولن پرسيد     
  ".رسندعجب همهمه اي شده، مردم بنظر خوشحال تر مي ": گفتم      
  ".ما به اينجا آمديم و خود پاكمان را آورديم و اين فضا اين را درك مي كند"     

گويي كسب و كارشان رونق چنداني نداشته اما از . دكتر هيولن ماجراي رفتن به رستورانهاي اروپا را برايم گفت      
مسئله را در مكان هاي مختلفي آزمايش  او اين. زماني دكتر هيولن به آنجا رفته، وضعيت آنها تغيير كرده است

اگر من به اينجا بيايم و با آمدنم "سپس به صاحب يك رستوران گفته است، . كرد تا درستي آن برايش اثبات شود
صاحب رستوران موافقت كرده و از آن بعد  "كسب و كارت رونق بگيرد، مي توانم اينجا غذاي مجاني بخورم؟

  . حضورش غذاي مجاني مي خورده استدكتر هيولن اغلب فقط بخاطر 
چند قلم از ظروف شيشه كاري . به فروشگاه كوچكي رفته بوديم. متوجه شدم كه او رايگان پول به ديگران مي دهد

فروشنده  ".اين براي شما": دالري روي پيشخوان گذاشت و گفت 20و بعد يك اسكناس . براي دوستانش خريد
   "!اين فقط پول است"به فروشنده گفت، . بيعي بودتعجب كرده بود و اين كامالً هم ط

نمي توانم ": او با دهان باز به من خيره شد و گفت. بعد ها در يك رستوران، انعام بزرگي به يك پيشخدمت دادم      
   ".اين را بپذيرم
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  ".چرا، مي تواني": گفتم      
ي به ذهنم رسيد كه مي توانست سود زيادي برايم داشته چيزي از اين ماجرا نگذشته بود كه ايده ي توليد محصول       

  .نام اين محصول را فيتا ريتا گذاشتم و درباره ي آ با دكتر هيولن هم صحبت كردم. باشد
       

او كنجكاو . ي نام اين شركت از من سواالتي پرسيده بود ي نام اين محصول و همچنين درباره چندي قبل دكتر هيولن درباره
  . كار اين شركت به كجا رسيده است بود بداند

بندي محصوالت را بررسي كند  سايت و بسته فعالً متوقف شده است، اما شخصي را استخدام كرده ام تا وب": به او گفتم      
 ي توليد محصول ي كار بر روي اين محصول، ايده ي جالب توجه اين است كه در نتيجه اما نكته. و نتايج را به ما اعالم كند

  ".ام را براي آن انتخاب كردهفيتاـريتا تري به ذهنم رسيده است كه نام   انگيز هيجان
ي  ايده) .www.fitarita.com. (طبيعي است 65براي دكتر هيولن توضيح دادم كه فيتا ريتا، تركيب مارگاريتاي      

در آن زمان خود را براي شركت در . توليد اين محصول زماني به ذهنم رسيد كه با دوستانم مشغول صرف نوشيدني بوديم
همانطور كه داشتم . كردم، به همين خاطر نوشيدن مارگاريتا اتفاق جالب و نادري بود سازي آماده مي ي بدن يك مسابقه
به محض آنكه اين  ".سازان است چيزي كه ما به آن احتياج داريم، مارگاريتاي مخصوص بدن": نوشيدم گفتم مارگاريتا مي

  . ي خوبي است هانم خارج شد، فهميدم كه ايدهجمله از د
ي توليد اولين محصول نچسبيدي و گذاشتي اتفاقات سير طبيعي خود را  تو به ايده. خوش به حالت جوزف": دكتر هيولن     

نبال بسياري از مردم هدفي را د. ي جديدي براي كسب ثروت در سر راه تو قرار داد دنبال كنند، به همين خطر الوهيت ايده
اما در حقيقت كاري كه آنها با زندگي . كنند به هر شكلي كه شده  آن را بر انتظارات خود منطبق كنند كنند و سعي مي مي

لت جوزف،  خوش به حا. كنند خواهند را مسدود مي كنند اين است كه مسير آمدن ثروتي را كه با تمام وجود مي خود مي
  ".لت خوش به حا

دارم، آنها به ذهن من سرازير  تا زماني كه من ذهن خود را در برابر الوهيت باز نگه مي. گويد درست مي مالً البته او كا      
اما ) com.clearingmat.www.. (ي توليد محصوالت ديگري هم به ذهنم رسيد بر فيتا ريتا، ايده  عالوه. شوند مي

  . اي به ذهن دكتر هيولن هم رسيد همانجا ايده. كتفا نكردمحتي به آنها نيز ا
توانيم اين  مي. ام سايتي كه از راه دور به مردم در پاكسازي كمك كند نديده من هرگز وب": دكتر هيولن به من گفت     
مطالبي كه ما در آن  سايت ديدن مي كنند، مي توانند از طريق كساني كه از اين وب. سايت را براي كتايمان طراحي كنيم وب
  ".گذاريم خود را پاكسازي كنند مي

                                                            
٦٥ نوعی شراب   
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  . ببينيد info.zerolimits.www.سايت را در  توانيد اين وب مي. ما دقيقاً همين كار را هم كرديم     
ي ندارند اگر خود را در بند نيازهاي خود تصور توانيد به آن دست پيدا كنيد هيچ انتهاي هاي بكر و ثروتي كه مي ايده    

همچون هميشه، كليد رسيدن به اين منظور، پاكسازي، پاكسازي و پاكسازي . نكنيد و بگذاريد الهام به قلب شما سرازير شود
  . است

  
ن در مواجهه گرا درمان": خواستم روش دقيق كمك به مردم براي درمان آنها را كشف كنم از او پرسيدم كه مي من درحالي

   "با بيماران بايد چه كنند؟
  ".فقط به آنها عشق بورز": پاسخ داد      
اما اگر كسي بخاطر مشكالتي مراجعه كند كه هنوز هم درگير آن است از دست ان خالص نشده، آنوقت ": پرسيدم      
  . بيماران را برايم بگويد خواستم او را در تنگنايي قرار دهم كه روش عملي برخورد با با اين سوال مي "چه؟
اين همان چيزي نيست . چيزي كه هر كسي به آن احتياج دارد اين است مورد عشق ورزي و محبت واقع شود": گفت      

  ".كني يا به او چه مي گويي خواهي؟ وقتي كسي را دوست داشته باشي، ديگر فرقي ندارد كه با او چه مي كه خود تو هم مي
  "توانم يك جونگي، يا فرويدي يا هر كس يا هر چيز ديگري باشم؟ مي اين يعني من"      
آنچه اهميت دارد اين است كه تو مراجعت را دوست داشته باشي، چون او بخشي . اين اصالً مهم نيست": او تاكيد كرد      

   ".ببرد اش را پاك كند و از بين هاي مخرب زندگي از وجود توست، و عشق تو به او كمك مي كند برنامه
  . اي اشاره كند اما جواب سوالم را نگرفته بودم ها به چه نكته خواهد با اين حرف اگرچه درك مي كردم مي      

  "اما اگر كسي به طرز كامالض مشهودي ديوانه بود، آنوقت چه؟"          
. اش را برايم بگويد م داستان زندگييك بار زني به من مراجعه كرد كه به اسكيزوفرني مبتال بود، از او خواست"         

هايي كه انسان از داستان  قصه. گويد حقيقت نيست اش مي ي زندگي هايي كه او درباره كامالً قابل درك است كه تمام حرف
آنچه حقيقتاً در شرف وقوع است، ! نه واقعيت محض. كند در واقع تعبير ذهن خودآگاه اوست از وقايع زندگي خود نقل مي

  ".ي شروع درك آن فرد است با اين حال شنيدن اين داستان نقطه. ي آگاهي آنها به دور است هاز حيط
  "ي خودش چه گفت؟ او درباره"       
دوستت ": كردم لوهيت در ذهنم تكرار مي در همين حين مدام خطاب به ا. داستانش را گفت و من هم گوش دادم"      
هايش اسمش را هم گفت، كه يكي از آن  بين صحبت. شود ك شود از ذهن او پاك ميو اطمينان داشتم آنچه بايد پا ".دارم
  ".هاي دو قسمتي بود نام

  "اْدن، يا همچين چيزي؟- مثل ويتال"      
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او . كند وقتي كسي اسم دو قسمتي دارد، شخصيتي دو بخشي پيدا مي. دانستم كه اين دقيقاً بخشي از مشكل او بود مي. دقيقاً"     
  ".اسم يكپارچه نياز داشت به يك

  "از او خواستي كه قانوناً نامش را تغيير دهد؟"     
اي دارد، احساس آرامش و  با تلقين اين نكته به خودش كه نامي يك كلمه. نيازي به اين كار نبود": دكتر هيولن گفت     

   ".شد يكپارچگي دوباره در او ايجاد مي
   "؟ ".دوستت دارم"ي  نام در او احساس يكپارچگي ايجاد كرد يا تكرار جمله حاال سوال من اين است كه تغيير"    
  " داند؟ كسي چه مي"   
. ام به راه انداخته com.miraclescoaching.wwwاي را در سايت  من برنامه. خواهم بدانم اما من مي"   
  ".اند كنند روش درستي را براي كمك به مردم در پيش گرفته ربياني كه در آن سايت فعاليت ميخواهم مطمئن شوم كه م مي

اما در . اند كنند براي كمك به مردم و نجات آنان است كه به زمين فرستاده شده او توضيح داد كه درمانگران فكر مي      
همانطور كه آن خاطرات و . بينند پاك كنند ان خود ميهايي كه در بيمار حقيقت كار آنها اين است كه خود را از برنامه

  . شود شوند، ذهن بيمار نيز از آنها پاك مي هاي مخرب از ذهن درمانگر پاك مي برنامه
تا زماني كه تو و مربيانت به بيماران و بازديدكنندگان آن سايت عشق بورزيد، هيچ ": دكتر هيولن دوباره توضيح داد      

هر آنچه او تجربه كرده . ي شماست بينيد آينه فراموش نكنيد كسي كه مي. كنيد گوييد يا چه مي چه مياهميتي ندارد كه 
  ".رسيد اگر آن تجربه را پاك كنيد، هم او و هم شما از حال بد به حال خوب مي. باشد، با شما تقسيم شده است

  "اما چطور؟"     
  ".دوستت دارم": گفت    
  . كنم كم آن را درك مي كم. شود فضا موسيقي متفاوتي پخش ميكنم در اين  احساس مي    

ام سر از كار  هاي كمدي بخوانم، سعي كرده خا و داستان هاي بچه ام كه كتاب قصه از زماني كه احساس كردم آنقدر پير شده
ا امروز ناچارم ام. را خيلي راحت درك كردم "دفلش"و  "سوپرمن". كند اين دنيا دربياورم و ببينم كه چطور كار مي

  .هاي ذهني خودم، با مسائلي همچون علم، مذهب، و روانشناسي نيز مواجه شوم عالوه بر درگيري با سردرگمي
هاي مرا  خوانم كه ديدگاه ام، كتابي مي درست زماني كه فكر مي كنم به درك درست و قابل قبولي از شرايط رسيده     

بالسكر از گويد  خودآگاه سخن ميردم زماني شروع شد كه داشتم كتابي را به نام  اين بار سرد. زند نسبت به دنيا بر هم مي
  . خواندم مي

اگر بخواهم پيام بالسكر را در قالب كلمات مردي كه از خواندن اين كتاب گيج و سردرگم شده خالصه و بازگو          
. شوند بلكه اين اعمال از طريق ما جاري مي. نيستدهيم، اختيار  كنم بايد بگويم، منشا هيچيك از كارهايي كه انجام مي
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در حقيقت . گويد است كه سخن مي "خود"اين . كنيم اما اشنباه مي. تصور غالب ما اين است كه بازيگران خودآگاهي هستيم
كت و پاي ما را به حر  هاي بسته شده به دست لوهيت، رشته خيمه شب بازي دستان الوهيت هستيم و انرژي ا  ما عروسك

  . دارد وامي
  : حاال تصور كنيد        
اي را براي داشتن، بودن، و انجام دادن    ام، كتابي كه فرآيند پنج مرحله را نوشتهعامل جاذب من مردي هستم كه كتاب        

ثروت،  ايم؛ از قبيل من و ديگران از اين روش براي جذب هر چيزي استفاده كرده. كند خواهيد تشريح مي هر آنچه كه مي
العمل درست در برابر  ي بيان صريح قصدها است و در پي آن عكس موضوع اين كتاب درباره. سالمتي، شغل، يا هر چيز ديگر

در حقيقت شما عروسك گردان و دنيا عروسك خيمه شب . ي شما بوقوع بپيوندد كنند خواسته اتفاقاتي است كه كمك مي
  . بازي شماست

  ي فكري، ارتباطي ايجاد كنم؟ قض اين دوفلسفه ميان تناتوانم  حال من چطور مي     
  :تصور من بر اين است كه اين اتفاقات رخ مي دهند     
. شود به هر چيزي كه اعتقاد داشته باشيم، همان اعتقاد اثر بخش مي. كنيم كه اعتقاد گراست اول، ما در دنيايي زندگي مي     

و . كنند دار است تنظيم مي اعتقادات، تجربيات را در قالب ادراكاتي كه معني اين. گذرند امور روزمره بر همان اساس مي
هاي مرتبط با آن اعتقاد همخواني ندارد، فرد راهي براي توجيه آن پيدا مي  افتد كه با سيستم اعتقادي يا ديدگاه وقتي اتفاقي مي

اي  انطباق صورت نگرفت و ديگر هيچ راه چاره و اگر. كند و به هر شكلي كه شده آن را بر اعتقادات خود منطبق مي كند
  !خورد نبود، فرد ديازپام مي

ما هم عروسك و هم : دوم، راه ديگري برايم باقي نمي ماند جز اينكه بگويم هر دوي اين ديدگاه ها درست هستند     
قصيم، دزدي كنيم، دروغ اين ذهن ماست كه ما هدايت مي كند تا بيش از حد بنوشيم، بخوريم، بر. عروسك گردان هستيم

ذهن در مسير جريان . بگوييم، يا حتي وقت زيادي را صرف فكر كردن به اين مسئله كنيم كه امور دنيا چطور مي گذرد
داند كه محكوم است و تاب تحمل افكاري را كه در خود جاي داده است را ندارد، پس  ذهن ما مي. رايج امور قرار مي گيرد

، ذهن در تقابل )خواهد باشد حال هرچه كه مي(در واقعيت . پيش مي گيرد تا خود را نجات دهد را در "خوش باش"ي رويه
  . گيرد با اين شادي كاذب قرار مي

كنيد،  ي رها كردن مشكالت ـــ  استفاده مي ـــ شيوه)EFT(تكنيك آزادي احساس براي مثال، وقتي شما از روشي مثل       
  . كنيد شوند را حل مي تان مي راحتيدر حقيقت مسائلي را كه باعث نا

  آنوقت چه اتفاقي مي افتد؟      
  .دهد شخص يك كار مثبت انجام مي      
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  زد؟ شد، شخص دست به آن عمل مثبت دست نمي يعني اگر از اين تكنيك استفاده نمي      
  .ايد با آن كار خود را با آن شروع كنداي دارد كه ب داند مسئله استفاده از اين تكنيك به معناي آن است كه شخص مي      
ي براي دست به كار شدن از سوي الوهيت فرستاده شده است، و تشويش و سردرگمي   ي اوليه به بيان ديگر، انگيزه      

اگر شخص بتواند عامل تداخلي را از سر راه خود بردارد، به الوهيت بازمي گردد كه باز هم . شخص عامل تداخلي است
  . اين است  شخص هم عروسك و هم عروسك گردان است معناي آن

  :پس به من اجازه بده حداقل مفهومي را كه از اين بحث برايم معنا دارد بطور خالصه بازگو كنم     
ممكن . ممكن است خودش اين را بداند يا نداند. انسان با گوهري كه درونش قرار داده شده پا به اين دنيا گذاشته است     

. كند رسد كه انسان اين موضوع را در درون خود احساس مي زماني مي. ي همين حاال هم به اين مسئله واقف نباشداست حت
اگر ذهن او به اين نتيجه برسد كه اين حس براي او مضر است، . ي اين احساس قضاوت كند خواهد درباره حاال، ذهن او مي

برد، يا  هايي مثل اعتياد به مواد مخدر پناه مي يدا كند يا اينكه به روشاي براي خالص شدن از شر آن پ كند راه چاره سعي مي
اما اگر انسان بتواند آن عامل . پذيرد كند، و يا آن را مي كند، يا رهايش مي كند، يا با خود حل و فصل مي آن را پنهان مي

در . تواند گوهر درون خود را بكار بگيرد يدارد از بين ببرد، آنوقت م گر را كه او از بكارگيري گوهر درونش بازمي مداخله
  . اين صورت، عروسكي در دستان الوهيت و عروسك گردان زندگي خود است

  .مسئله اين است كه بخواهي با آن حركت كني يا نه      
نسبت  نامند چراكه تصميم حقيقي شما اين است كه مي "آزادي عمل نكردن"بعضي آن را . است آزادي عملاين همان        

  .به انگيزشي كه ايجاد شده واكنش نشان دهيد يا نه
او اين كار را در . او موهبت خود را بكار گرفت. دانست بارنم، هم اين را مي. ت. حتي مجري و بازارياب بزرگ پ       

اختيار من،  نه"روي سنگ قبر او نوشته شده است، . اما هميشه از قدرت برتري تبعيت مي كرد. مقياس بزرگي انجام داد
  ".شود ي توست كه محقق مي بلكه اراده

كرد و  عملي مي - گر ذهنش اثر بگذارند بدون آتكه اجازه دهد عوامل مداخله - رسيد هايي را كه به ذهنش مي او ايده      
ن جهان پذيرفت و باور داشت كه آن نتايج، هر چه كه هستند بخشي از تصوير بزرگتر اي نتايج را همانطور كه بودند مي

  . او قادر بود در عين دست زدن به عمل خود را درگير اتفاقات نكند. هستند
  . است عامل جاذبو اين گام پنجم در كتاب ديگر من        

  .)كنم البته اينطور فكر مي. (ام امشب دنيا را كشف كرده        
  .شايد فردا به همين اندازه مطمئن نباشم        
  .د كمدي بخوانمخواه دلم مي        
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  ".آيد هر كسي با موهبتي به دنيا مي": زديم به من گفت روزي وقتي با دكتر هيولن قدم مي
تايگر ": تري برسم، پرسيدم خواستم از اين طريق به سوال عميق دانستم اما مي از او سوالي پرسيدم كه جوابش را مي       

  "وودز چطور؟
  ".كند ت بازي مياو نقش خود را در بازي الوهي"       
   "دهد كه چطور گلف بازي كنند چه؟ درخشد و به ديگران ياد مي اي مي اما وقتي كه همچون ستاره"       
اين نقش مال كس . شود، نقش او  بازي كردن است، نه درس دادن هرگز موفق به انجام اين كار نمي": دكتر هيولن       

  ". ريمهريك از ما نقش خودمان را دا. ديگري است
  "حتي يك سرايدار؟"       
كني چون در ذهنت  مسلماً تو اينطور فكر نمي. سرايداران و سپوران بسياري هستند كه شغلشان را دوست دارند! بله"       

  ".توانند نقش تو را بازي كنند آنها هم نمي. كني كني كه نقش آنها را بازي مي تصور مي
خواهد كاري را انجام  اگر خداوند از تو مي": سازي به ذهنم رسيد به - كالس خودلب يك  ناگهان يك سطر از مطا     

  ".خواهد دهي ـ هر چه كه هست ـ چيزي است كه خداوند از تو مي كاري كه انجام مي. بدهي، آن را انجام بده و شاد باش
باشم ترانه سرايي همچون مايكل ممكن است من آرزو داشته . مسئله اين نيست كه در مقابل نقش خود مقاوت كنيد      

من حتي ممكن . اي چون جك الندن مالون شوم، يا بازيگري همچون جيمز كان، يا بدن سازي چون فرانك زان يا نويسنده
من . است من الهام بخشياما نقش . هاي زيادي در ترانه سرايي، بازيگري، يا نويسندگي بدست بياورم است بتوانم موفقيت

  . را بيدار كنم خودتر بگويم،  م را بيدار كنم، يا دقيقنويسم تا مرد مي
  .    همانطور كه خود را بيدار مي كنم، تو نيز بيدار مي شوي       
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  سيگار،

  همبرگر،
  و كشتن الوهيت

 .دهد كه روحتان را از زير بار قرض بيرون بياوريد مكان ميپاك كردن به شما ا

  دكتر آيهاليكاال هيولن
 

ما در . عصر يك روز دوشنبه بود. خواست چيزي بخورد كرد و مي روزي از روزها دكتر هيولن احساس گرسنگي مي     
آيند و كاسبان خسته روز  ا ميهايي كه به آنج شود از توريست ها پر مي شهر محل زندگي من بوديم، جايي كه يكشنبه

تواند باز باشد، يك همبرگر فروشي بود به نام  آمد مي تنها جايي كه به نظرم مي. كنند تا استراحت كنند دوشنبه تعطيل مي
خواست اسمي از آن همبرگر  آيد، حتي دلم نمي دانستم دكتر هيولن از اين جور غذاها خوشش نمي چون مي. بارن برگر
كردم به يك رستوران فست  ي زندگي خودم ايجاد كرده بودم، جرات نمي الوه بر اين با تغييراتي كه در رويهع. فروشي ببرم

  . ي همبرگر فروشي به دكتر هيولن گفتم ها، درباره ي اين حرف اما با همه. فود نزديك شوم
  ".همبرگر خيلي هم خوب است": زده گفت او كامالً هيجان     
  "مطمئني؟": گفتم     
  ".من عاشق همبرگر خوب هستم! او، بله"     
  . داخل شديم و نشستيم. ما به آنجا رفتيم و در مقابل آن پارك كرديم     
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  ".خورم با نان سفيد من چيزبرگر و گوشت مي": دكتر هيولن سفارش داد     
. توانستم باور كنم ؟ پنير؟ و نان سفيد؟ نميگوشت. ي قلبي ي من خوردن اين غذا برابر بود با حمله به عقيده. گيج شده بودم     

با خود فكر كردم اگر اين . توانستم باور كنم و آن اين بود كه من هم همين غذا را سفارش دادم چيز ديگري هم بود كه نمي
  . غذا براي اين پير مرشد مناسب باشد، براي من هم حتماً هست

  "نيري كه توي اين ساندويچ هست نگران نيستي؟بخاطر نان، گوشت و اين همه پ": از او پرسيدم    
  ".اين جور چيزها را خيلي دوست دارم. خورم من هر روز صبحانه يك ساندويچ با سس تند مي. به هيچ وجه": گفت    
  "واقعاً؟"    
  ".اند، بلكه تصور تو از آنهاست كه ممكن است باعث شود خطرناك باشند اين غذاها نيستند كه خطرناك"    

  . كردم شايد من اشتباه مي. اما هرگز آن را باور نكردم. اي را قبالً هم شنيده بودم من چنين نظريه    
دوستت ": گويم قبل از اينكه چيزي را بخورم، در ذهنم خطاب به غذا مي": دكتر هيولن توضيحاتش را اينطور ادامه داد    
شود در حين خوردن تو  دهم و باعث مي ه اين موقعيت انتقال مياگر در وجودم چيزي هست كه آن را ب! دوستت دارم! دارم

خواهم  آيد و من مي چيزي است كه خود به خود بوجود مي! تقصيرم من هم بي! احساس بيماري كنم، تو بي تقصيري
   ".برم، چون ديگر پاك است خورم و از آن لذت مي بعد غذايم را مي "!مسئوليت آن را به عهده بگيرم

من وقت زيادي را صرف خواندن مطالب مربوط . هاي دكتر هيولن يك بار ديگر مرا به خود آورد و بيدار كرد هديدگا    
توانستم از  دچار وسواسي شده بودم كه نمي. ي مواد غذايي ناسالم كرده بودم رويه ي سالم و هشدارهاي مصرف بي  به تغذيه

وقتي غذا را آوردند با لذت . افكار مربوط به آن را پاك كنم ي تصميم گرفتم همه. خوردن يك همبرگر ساده لذت ببرم
  . تمام آن را خورديم

او آنقدر تحت تاثير قرار گرفته بود كه خواست  ".ام اين بهتري همبرگري بود كه تا به حال خورده": دكتر هيولن گفت    
اش مورد  را بخاطر برگرهاي خوب سرخ شدهآشپز بيچاره عادت نداشت مردم او . آشپز را ببيند و شخصاً از او تشكر كرد

  . دانست چه بگويد اصالً نمي. تعريف و تمجيد قرار دهند
  . دانستم من هم نمي    

چون پاكت . ي من يرگشتيم و سري به سالن ورزش زديم، ناگهان نفسم را در سينه حبس كردم وقتي با دكتر هيولن به خانه
آيد كه آدم ورزش كند و عصر سيگار  دار مي بنظر خنده. كلي از خاطرم رفته بود گذاشتم و اين به سيگارم را توي سالن مي

ي سيگار كشيدن من چيزي  نگران بودم كه مبادا دكتر هيولن درباره. بكشد، اما اين هر چه كه هست، زندگي من است
  . بگويد
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نان مشهور بدن سازي روي ديوار، هاي قهرما ها، عكس دستگاه. در سالن گشتيم و همه چيز را به او نشان دادم     
سعي كردم حئاس او را پرت كنم تا پاكت . هايي كه در مسابقات حفظ تناسب اندام گرفته بودم و چيزهاي ديگر تقديرنامه

  . اما باالخره ديد. سيگار روي نيمكت را نبيند
  "اين ديگر چيست؟": پرسيد    
  ".سيگار": با آهي از اعماق وجودم گفتم    
  "كشي؟ حين ورزش سيگار مي در"   

كشم، و بخاطر  نشينم، سيگار مي روي صندلي مي. خواهم تمركز كنم درست زماني كه مي. نه، نه، فقط عصرها": گفتم     
  ".كنم ام قدرداني مي زندگي

ه لب باز باالخر. منتظر بودم ليستي از مضرات سيگار را برايم پشت سر هم رديف كند. او براي يك لحظه سكوت كرد     
  ".كنم اين كار زيباست فكر مي": كرد و گفت

  ".واقعاً"     
  ".كنم بايد كنار ماشينت هم سيگار بكشي فكر مي"     
   "كشم؟ ام و سيگار مي منظورت چيست؟ يعني عكسي بگيرم كه در آن جلوي ماشينم ايستاده"     
  ".كني، سيگار بكشي را تميز ميكردم كه وقتي داري آن  شايد، اما داشتم به اين فكر مي"     
يك بار كسي وبالگم را خوانده بود . ام كني خواهي بخاطر سيگار كشيدنم مسخره فكر كردم مي": سرانجام به او گفتم     

 ".زنم كنم و به خودم صدمه مي اي كه به سيگار كشيدن كرده بودم، برايم نوشت كه سم وارد بدنم مي و بخاطر اشاره

ي رسوم دست به دست كردن چپق صلح بوميان  كنم كسي كه اين را به تو گفته هرگز چيزي درباره فكر": گفت     
يا اينكه چطور در قبايل بسياري، خود سيگار كشيدن، مراسمي است براي تشكيل گروه و يا وصلت . آمريكايي نشنيده است

   ".با يك خانواده
كند عشق ورزيدن به  هيولن براي باز كردن هر دري از آن استفاده ميمن يك بار ديگر آموختم كه شاه كليدي كه دكتر      

سيگار كشيدن زماني بد است كه تو اينطور فكر كني؛ همبرگر . تواني تغيير ايجاد كني وقتي عاشق باشي، مي. همه چيز است
شوند،  با افكار ما آغاز ميهاي هاوايي باستان همه چيز  و از آنجاييكه در سنت. كني زماني بد است كه تو اينطور فكر مي

  .درمانگر حقيقي عشق است
  . بردم شناختم و به اهميت اين نكته كه بايد به حالت مرز صفر برسم پي مي باالخره داشتم او را مي     

  .كردند اما همه مثل من فكر نمي
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آنها . ي دوستانم بازگو كردم براي همهاي تلفني ترتيب دادم و تجربياتي كه با دكتر هيولن داشتم را  ها جلسه شبي از شب     
اما با كمال تعجب . كنند هاي من را درك مي رسيد حرف به نظر مي. سواالتي پرسيدند. هاي من گوش دادند با عالقه به حرف

در حالي كه همه اذعان داشتند كه بايد مسئوليت زندگي .  ي فكري سابق خود را از سر گرفتند در پايان جلسه آنها رويه
در حالي كه همه قبول داشتند روش . زدند ي ديگران حرف مي د را خودشان بر عهده بگيرند، باز هم داشتند دربارهخو

  . ي خود بازگشتند هاي گذشته پاكسازي دكتر هيولن روشي قدرتمند بود، باز هم به عادت
   ".شوم ، در آينده همان مي"هستم"گويم  چون هر چيزي كه مي "متاسفم،"خواهم بگويم  من نمي": يكي از آنها گفت     
اما  ".توان اين افكار را پاكسازي كرد خوب مي": خواستم بگويم ي او بود مي ي او تنها عقيده با آگاهي از اينكه جمله     
  ".گويد كاري را انجام دهيد كه برايتان بيشتر اثربخش است در چنين موافعي دكتر هيولن مي": گفتم
اما بعدها فهميدم كه بايد اين افكار را در دوستانم نيز . رسيد در ابتدا اين كار نااميدكننده به نظر مي كنم كه اقرار مي     

هايشان، من نيز  از اين گذشته اگر بخواهم مسئوليت تمام تجربيات خود را به عهده بگيرم، با شنيدن حرف. پاكسازي كنم
باشد، پس من بايد آنچه را در  "دوستت دارم"كنيم گفتن  پاكسازي ميو اگر تنها ابزاري كه با آن . كنم آنها را تجربه مي

  . بينم در من نيز هست بينم پاكسازي كنم چراكه آنچه در ديگران مي ديگران مي
همه . هيچ چيزي بيرون از ذهن ما وجود ندارد. درك اين مسئله ممكن است دشوارترين بخش تكنيك هواُپونوپونو باشد    

  .كنيم نه در جهان خارج كنيم، در درون خودمان تجربه مي هر چه تجربه مي. تچيز در درون ماس
ميليون نفري كه به  50پس آن "از ميان آنان شخصي با پرسيدن اين سوال خواست مطلب را بيشتر برايش توضيح دهم، 

با انتخابي كه آنها  رئيس جمهوري غير از رئيس جمهور مورد نظر من راي دادند چطور؟ روشن است كه من هيچ ارتباطي
   "!كردند نداشتم

  "ميليون نفر را كجا تجربه كردي؟ 50آن ": پرسيدم     
ام،  ام، آنها را در تلوزيون ديده ي آنها خوانده منظورت چيست از اينكه كجا آنها را تجربه كردم؟ درباره": او جواب داد     

   ".قت استو راي دادن آنها به كسي كه من او را قبول ندارم يك حقي
  "ي اين اطالعات را در كجا تجربه كردي؟ اما به من بگو همه"     
  ".در مغزم، به عنوان اخبار"     
   "در درون خودت، درست است؟": پرسيدم     
ميليون  50من . كنم اما در جهان خارج هستند خوب، بله درست است كه من اطالعات را در درون خودم پردازش مي"     

  ".در درون خود ندارمنفر آدم 
  ".كني، پس آنها وجود ندارند مگر آنكه تو در درون خود بنگري تو آنها را در ذهنت تجربه مي. اتفاقاً داري": گفتم     
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  ".توانم به جهان خارج نگاه كنم و آنها را ببينم اما من مي"     
اگر آن را پردازش . كني در وجودت هست ازش ميهر چيزي را كه پرد. بيني تو آنها را درون خود مي": پاسخ دادم     

   ".نكني، وجود خارجي ندارد
  "ماند كه اگر يك درخت در جنگل بر روي زمين بيفتد و كسي آنجا نباشد، آيا صدايي ايجاد شده است؟ مثل اين مي"      
  ".دقيقاَ همين طور است"      
  ".احمقانه است"     
  ".قيقت همين استاما حگويي،  راست مي": گفتم     
   "ات چه خواهند بود؟ تواني به من بگويي افكار بعدي مي ": از او پرسيدم. بعد تصميم گرفتم او را بيشتر امتحان كنم     
  . تواند خواست جواب سوال من را بدهد اما متوجه شد كه نمي مي. او براي چند لحظه سكوت كرد     
تواند آنها را  فقط زماني مي. اش چه خواهند بود اند پيشگويي كند كه افكار بعديتو هيچ كس نمي": برايش توضيح دادم     

تنها راهي كه . گيرند و شما هيچ كنترلي بر آنها نداريد افكار از ناخودآگاه سرچشمه مي. بيان كند كه به ذهنش رسيده باشند
   ".يم بگيريد كه با آنها چه كنيدداريد اين است كه صبر كنيد تا افكار در ذهن شما ايجاد شوند، آنگاه تصم

  ".كنم من از آنها تبعيت نمي"    
براي پاك كردن ناخودآگاهتان، و براي دريافت . رسند، گزينه هاي بيشماري پيش رو داريد وقتي افكار به ذهنتان مي"    

  ".افكار خوب، كار ديگري هست كه بايد انجام دهيد
   "مثالً چه كاري؟"    
  ".اآلن مشغول نوشتن كتابي در همين زمينه هستم": به همين كتابي كه در دست شماست پاسخ دادم من با اشاره    
  "ميليون نفري كه آن بيرونند چه بايد كرد؟ 50پس با آن "    
 كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه آنقدر پاكسازي كنيد تا. بلكه در درون شما هستند. آنها ديگر آن بيرون نيستند"    

تر  رسند مثبت تر، سازنده كنيد، افكاري كه به ذهنتان مي همانطور كه پاكسازي مي. هاي ذهنتان را تخليه كنيد مخزن برنامه
  ".شوند تر مي و دوست داشتني

  ".كنم اين كار احمقانه است هنوز هم فكر مي"    
  ".كنم اما من اين افكار را پاكسازي مي"    

جا % 100اما اگر قرار است من به مرزهاي صفر برسم، بايد مسئوليت . به اين موضوع نرسيد به احتمال بسيار قوي او هرگز
اين . ي من نيز هست ي او برنامه برنامه. خاطرات او، خاطرات من نيز هست. نيفتادن اين مطلب را براي او به عهده بگيرم

بنابراين اگر من از آن . ايم را با هم شريك شدهحقيقت كه او آن مطالب را به من گفته است به معناي آن است كه ما آن 
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نويسم، در افكارم، در كلمات و پشت ميز  همانطور كه اين خطوط را مي. تجربه پاك شوم، او هم پاك خواهد شد
تكرار اين جمله در حين كار كردن، نوشتن، . كنم را تكرار مي "دوستت دارم"ي  كامپيوتر، و در پشت احساسات جمله

وقفه است براي پاك سازي و از بين بردن هر چيزي است كه  زي كردن، صحبت كردن، يا فكر كردن، تالشي بيخواندن، با
  . ميان من و صفر قرار گرفته است

  . توانيد اين عشق را احساس كنيد مي     
تر هيولن دك. يك روز صبح دكتر هيولن گفت آرمي را براي من ديده است كه بر روي آن يك شبدر چهارپر وجود دارد

او وقت زيادي را صرف توصيف چيزي كه در ذهن يا در آسمان ديده بود  ".پر چهارم طاليي است و شبيه زبان": گفت
  .    خودش هم مطمئن نبود. چه بود حرفهااصالً مطمئن نبودم منظورش از اين . كرد
  ".بايد طراحي پيدا كني كه آرم را برايت اجرا كند": دكتر هيولن گفت      

اولين مغازه، فروشگاه شيشه . نهار خورديم و از چند فروشگاه ديدن كرديم. كمي بعد ما براي قدم زدن به شهر رفتيم      
همانطور كه داشتيم صاحب فروشگاه را بخاطر آثار . هردوي ما بسيار تحت تاثير قرار گرفته بوديم. كاري منقوش بود

 ".طرحي بخواهيد، ما ميتوانيم برايتان طراحي كنيماگر آرم يا ": كرديم، او گفتاش تحسين ميهنري

  . از مرزهاي صفر برخواستن يعني همين. من و دكتر هيولن به پهناي صورتمان لبخند زديم و به سوي يكديگر آمديم     
را  شد كار اي كه براي يك فيلم تهيه مي نوشتم، مجبور شدم به خاطر مصاحبه در حالي كه اين بخش از كتاب را مي    

اين فيلم هم مثل فيلم راز است با اين تفاوت كه تمركز آن بر بدست آوردن سالمتي با كار كردن بر افكار . متوقف كنم
توان گفت ذهني كه خالي است از ذهني كه پر از افكار مختلف  من مصاحبه را با گفتن اين جمله شروع كردم كه نمي. است

يابد و  مرز صفر بودن را توصيف كنم، حالتي كه الوهيت در آن راه ميسعي كردم حالت در . است كم اهميت تر است
. گفتم من مطمئن نبودم كه چرا داشتم آن چيزها را مي. دهد، نه اينكه فرد خودش اين كار را انجام دهد شخص را شفا مي

كه مرا به خود به جلو  اما من خود را به دست جرياني سپردم. گفت كه نبايد اين كار را انجام دهم بخشي از وجودم مي
  . برد مي
ي ما بود ناگهان گفت كه با قرار گرفتن در حالت صفر، مردم را  بعد از اينكه دوربين خاموش شد، زني شاهد مصاحبه    

كمي بعد معلوم شد او پزشكي است كه در حال حاضر حيوانات را با ورود به حالت مرز صفر و با حضور . كند درمان مي
او عكس چند سگ را به من نشان داد كه در آن چشمان سگها آب آورده بود و بعد عكس آنها را . كند ن ميآن حيوان درما

  . زماني كه كامالً درمان شده بودند را نيز نشان داد
من تنها بايد پاكسازي كنم تا سخنان او را بشنوم و . يك بار ديگر، الوهيت ثابت كرد كه تمام قدرت در دست اوست     

  . كنم اطاعت
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من . ي كتاب پر فروش سال داشتم كه يك ساعت و نيم طول كشيد ديشب تماس تلفني با يك استاد خود ياري و نويسنده
از آنجاييكه او نيز به آثار من عالقمند . پيام او هستم 66من گروپيي. هايش بودم ها جزء خوانندگان پر و پا قرص كتاب ل سا

ي آن صحبت كرديم  اما من خودم هم از موضوعي كه درباره. و صحبت كرديم است، باالخره با يكديگر تماس گرفتيم
  . حيرت كرده بودم

او قرباني فردي كه عاشقش . اش نقل كرد ي زندگي درمانگر، داستان حقيقي ترسناكي را از چند سال گذشته _اين خود     
دادم، با خود انديشيدم چطور  هايش گوش مي به حرف در عين اينكه . ي او قرار گرفته بود بود شده بود و مورد سوء استفاده

گويد مسئوليت زندگي خود را  ممكن است كسي بگويد قرباني شده، درحالي كه خود كتابي را منتشر كرده است كه مي
  .خودتان به عهده بگيريد

كنند به ما بياموزند  ي ميدرماني كه سع- حتي متخصصان خود_رسيدم كه تقريباً هيچ كس  كم كم داشتم به اين نتيجه مي    
ي پازل را  ي گمشده آنها هنوز آخرين قطعه. كنند دانند دارند چه مي خودشان هم نمي _)از جمله خودم(چطور زندگي كنيم 

كنند روشي كه در گذشته براي خودشان عمل كرده براي ديگران و در آينده  رسند كه فكر مي تنها به اينجا مي. اند پيدا نكرده
. ي ما با يكديگر فرق داريم و زندگي پيوسته در حال تغيير است همه. اما زندگي اينگونه نيست. عملكرد را دارد نيز همان

بيني باز هم  شود كه ناگهان مي اي در آن ايجاد مي ات در دست توست، گره كني كنترل امور زندگي درست زماني كه فكر مي
  . همه چيز به هم ريخته است

آموزد كه خود را رها كنيم و به الوهيت اعتماد كنيم، در حالي كه تمام افكار و تجربياتي را  لن به ما ميروش دكتر هيو      
ي مخرب را از بين  توانيم برنامه با اين كار مداوم مي. كنيم شوند پيوسته پاكسازي مي كه مانع از شنيدن صداي الوهيت مي

  . اره كنيمت و سهولت بيشتري اد ببريم و زندگي خود را با لذ
كرد، من  ي غم و اندوه خود را بازگو مي دادم كه قصه درمانگر گوش مي -ي خود هاي نويسنده همانطور كه به حرف     

رسيد هايش تمام شد، بنظر مي وقتي حرف. كردم را خطاب به الوهيت به آرامي در ذهنم تكرار مي "دوستت دارم"ي  جمله
  . تر شده است شاد و سبك

ا زاو چيزي نخواهيد؛ فقط پاكسازي . الوهيت نگهبان شما نيست": كند ن هميشه به من و ديگران يادآوري ميدكتر هيول  
  ".كنيد
لخور شده  پرسيدم د رسيد از سواالتي كه ازاو مي هيچ وقت  بنظر نمي. بردم من از بودن در كنار دكتر هيولن لذت مي      
سال است كه  25هر چه باشد او بيش از "اي براي پاكسازي وجود دارد؟  تهآيا روش پيشرف": يك بار ا زاو پرسيدم. باشد

                                                            
٦٦ Groupie_ گروپی کسی است که به دنبال ايجاد روابط صميمی، عاطفی و جنسی با اھالی موسيقی و اشخاص نامدار است .  
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هاي ديگري هم ابداع يا دريافت كرده  روش "دوستت دارم"مطمئناً عالوه بر روش . وقت صرف اين تكنيك كرده است
  . است
  "كني؟ اين روزها از چه روشي براي پاكسازي استفاده مي": پرسيدم      
  ".روش كشتن الوهيت": خنديد و گفت با دهان بسته      
  "كشتن الوهيت؟": درحالي كه از اين پاسخش گيج شده بودم تكرار كردم      
اند كه بايد  به من گفته. دارد ي يك قدم دور نگه مي دانم كه حتي الهام هم مرا از حالت صفر، به اندازه مي": گفت      

   ".بكشم تا به سرمنزل مقصود برسم الوهيت را
  "كشي؟ اما تو چطور الوهيت را مي"     
  ".دهم به پاكسازي ادامه مي": گفت     
دوستت ": گردد كند باز مي ها را درمان مي ي زخم همتايي كه همه هميشه، هميشه، هميشه، اين جمالت به يكتاي بي     

  ".دارم، متاسفم، مرا ببخش، متشكرم

ي مرزهاي صفر و حالت صفر با حضار  ي ايده ودم تصميم گرفتم دربارهوقتي در وارسو، پايتخت پولند ب 2006در سال 
من به مدت دو روز آنجا بودم و سخنراني هايي درباره ي بازاريابي هيپنوتيزمي و كتاب                    . ي سخنراني صحبت كنم جلسه

به همين خاطر من چيزهايي را به آنها . مردم آنجا دوست داشتني، روشن فكر و مشتاق دانستن بودند. عامل جاذب داشتم
اول اينكه شما مسئول همه ي اتفاقات زندگي خود هستيد و دوم اينكه راه : آموختم كه در اينجا با شما در ميان گذاشته ام

  . است "دوستت دارم"حل درمان هر دردي تكرار جمله ي 
د، بنظر مي رسيد آنها مجذوب حرف هاي من با وجود اينكه يك مترجم صحبت هاي مرا براي حضار ترجمه ميكر     

  : يكي از حضار سوال جالبي از من پرسيد. شده اند
در پولند مردم زيادي تمام روز به كليسا مي روند و وقت خود را صرف دعا خواندن مي كنند، اما ما باز هم درگير "      

رايط حكومت نظامي زندگي كرديم و رنج هاي جنگ هايي شديم، هيتلر شهرهاي ما را بمباران كرد، ما سال ها تحت ش
  "چرا آن دعاها اثر نكردند، و اين دعاي هاواييايي با آن دعاها چه تفاوتي دارد؟. بسياري كشيديم

. من لحظه اي درنگ كردم تا پاسخ مناسبي به او بدهم و آرزو مي كردم دكتر هيولن آنجا بود و به من كمك مي كرد     
  :خ را به او دادمدر همان لحظه اين پاس

غالب افرادي . مردم بيشتر چيزهايي را بدست مي آورند كه آنها را احساس مي كنند، نه چيزهايي را كه مي خواهند"     
آنها اغلب از موضع نااميدي دعا . كه دعا مي كنند، باور ندارند كه كسي صدايشان را مي شنود يا كسي به آنها كمك مي كند

  ".نااميدي بيشتر: ن معني است كه آنها بيشتر چيزي را جذب مي كنند كه ان را احساس مي كنندمي كنند، كه اين به آ
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اما وقتي به . او سرش را تكان داد. بنظر مي آمد شخصي كه سوال را پرسيده بود پاسخ ورا درك كرده و قانع شده است     
  :او در پاسخ برايم نوشت. مين سوال پاسخ بدهدآمريكا برگشتم به دكتر هيولن نامه اي نوشتم و از او خواستم به ه

  جو عزيز  
همه ي چيزهايي را كه تو مي . متشكرم كه فرصت پاكسازي كردن هر آنچه در من مي گذرد را در اختيارم قرار مي دهي

  .گويي و من تجربه مي كنم
: او با بغضي شكسته به من گفت .دو سال پيش، در كالسي كه در والنسياي اسپانيا داشتم، يك زن آمريكايي حضور داشت

   "چرا؟. من براي او دعا كردم كه زنده بماند، اما او مرد. نوه ي من به سرطان مبتال بود"
بهتر بود براي خودت دعا مي كردي، و براي آنچه در وجودت مي . اشتباه تو اين بوده كه براي او دعا كردي": به او گفتم

   ".وه ات را بوجود بياورد طلب بخشش كنيگذرد و باعث شده تجربه ي مريض شدن ن
موضوع دعاي فرد چيزي باشد كه درون خودش به ندرت پيش مي آيد كه . دانند مردم خودشان را منشا ايجاد تجربيات نمي

    .گذرد مي
  آرامش من
  آيهاليكاال 

هايش روشن است اين است كه  حرف اي كه در  مين بار نكته باز و باز براي چند. اش را دوست داشتم من پاسخ صادقانه      
كنند كه گويي خودشان هيچ قدرت يا مسئوليتي  كنند، طوري رفتار مي بيشتر مردم وقتي دعا مي. همه چيز در درون ماست

ي نواقص موجود در درون فرد  طلب بخشش به خاطر همه "دعا". ي هواُپونوپونو فرد كامالً مسئول است اما در شيوه. ندارند
باقي ديگر اعتماد به الوهيت است تا . دعا اتصال دوباره به الوهيت است. ث شده آن موقعيت خارجي ايجاد شوداست كه باع

  . همه چيز، بدون استثنا در درون فرد است. شود همزمان با شفاي فرد، پيرامون او نيز پاك مي. فرد را شفا دهد
در چنين مواردي ما بايد به ": كند خيلي خوب بيان مي "67كلمات شفابخش"اين مطلب را در كتاب خود الري دوسي       

خورد مگر آنكه با عدم كسب آگاهي  خاطر داشته باشيم كه دعا، در عملكردش به عنوان پلي به كمال، هرگز شكست نمي
  ".خود را از آن محروم كنيم

  .شد در همكاري با دكتر هيولن موضوعي بود كه باعث ناراحتي من مي     
ي  شد كه مبادا همه كردم، اين نگراني برايم ايجاد مي تري پيدا مي كردم و بينش عميق ر كه در اين مسير رشد ميهمانطو     

به عنوان مثال در كتاب عامل . شود ام حاوي مطالب غلطي است كه منجر به گمراه شدن مردم مي هايي تا به حال نوشته كتاب
ام كه قصد كردن تنها  حاال سالها پس از نوشتن آن كتاب، دريافته. ام دهجاذب، من قدرت قصد كردن را مورد توجه قرار دا

                                                            
٦٧ Healing words 
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دانم كه  همچنين حاال مي. ، و اين الهام است كه منبع حقيقي قدرت است"خود"يك بازي احمقانه است، آلت دست 
، پيوسته از دنيا هاي بسياري، از جمله خودم انسان. ترين راز شادي است، نه كنترل كردن آن سازگاري با زندگي، بزرگ

دانم كه اين كار ضرورتي  حاال من خوب مي. خواهند تغيير دهند ايي كه خودشان مي سازند تا آن را به گونه تصاويري مي
  . روش بهتر اين است كه انسان با جريان جاري حركت كند و همزمان همه چيز را پاكسازي كند. ندارد
كتابهاي اخير او . ي من است اي و مورد عالقه نويل يكي از نويسندگان افسانه. كردم لي مي احساس همد 68نويل گوداردبا      

قانون قول و قانون، هايي نظير  او اين مسئله را در كتاب ".حس عميق حقايق"ي ايجاد حقيقت خود فرد است از طريق  درباره
گردد به تسليم شدن در برابر  برمي "قول". تگردد به توانايي شما براي اثرگذاري بر دنياي محسوسا برمي "قانون". خواند مي

  . قدرت خداوند
 "تخيالت بيدار شده"او به مردم ياد داد كه چطور با كمك آنچه او . او فعاليتش را با آموزش به مردم شروع كرد     
ي او  مورد عالقه ي مشهور و توان به عنوان توصيف مختصري از آن عبارت به جمله مي. ناميد، به آرزوهايشان دست يابند مي

بود كه من بعدها مطالبي را به آن اضافه در خدمت شما نام اولين كتاب او  ".سازند تخيالت حقايق را مي"اشاره كرد، 
خواهيد، تا آن را  به الوهيت يا خدا بگوييد كه چه مي ".در خدمت شماست"گويد كه پس جهان  در اين كتاب او مي. كردم

خودت را آزاد كن و بگذار از طريق : ، نويل به قدرت بزرگتري دست يافت1959ل بعد، در سال اما چندين سا. دريافت كنيد
  . تو وارد عمل شود

آورد همانطور كه يك توليد كننده اتوموبيل  ي پيشين خود را به خاطر نمي اي كه هست اين است كه او كتاب مسئله    
. كردند يا نه ها او را ناراحت مي تصوري ندارم از اينكه آن كتاب هيچ. ممكن است يك اتومبيل با نقص فني را فراموش كند

تواند به مردم براي حل  مي "قانون"كرد   هايش را در دنيا رها كرد چون احساس مي او كتاب. توانم حدس بزنم هيچ نمي
مردم با آنها گمراه  كردم من احساس مي. هايم را به خاطر بياورم خواستم كتاب اما من مي. شان كمك كند مسائل زندگي

  . كنم كنم به جاي خدمت، خيانت مي به دكتر هيولن گفتم احساس مي. شوند مي
هر . گيرند هاي مختلفي قرار مي در اين مسير مردم روي پله. هاي سنگي هستند هاي تو مثل پله كتاب": دكتر هيولن گفت    

كنند، براي  آنها از ان كتاب براي رشد خود استفاده مي همانطور كه. گويند هاي تو با آنها سخن مي جا كه باشند كتاب
  ".ي آنها عالي هستند همه. ابي را به خاطر بياوريتاصالً نيازي نيست كه تو ك. شوند دريافت كتاب بعدي آماده مي

دم، تنها چيزي كر ي خوانندگان گذشته، حال و آينده فكر مي هايم، به نويل، دكتر هيولن، و به همه همانطور كه به كتاب     
   ".متاسفم، لطفاً مرا ببخش، متشكرم، دوستت دارم": توانستم بگويم اين بود كه كه مي

  . پاك كن، پاك كن، پاك كن     
                                                            
٦٨ Neville Goddard 
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  حقيقت پنهان

   در پشت ماجرا 
  .تو مقصر نيستي، اما مسئول كار خودت هستي

  ويتالدكتر جو 
  

  . هنوز داستان كامل كار او را در بيمارستان رواني كشف نكرده بودم .هنوز كارم با دكتر هيولن تمام نشده بود
  "هيچوقت بيماران بيمارستان رواني را نديديد؟ هيچوقت؟": يك روز از او پرسيدم      
: روزي يكي از آنها به من گفت. ام، اما نه به عنوان بيمار در دفتر كارم آنها را در راهرو بيمارستان ديده": گفت      

  "".تواني كارهاي خوب هم انجام دهي بندم كه مي شرط مي": به او گفتم ".توانم تو را بكشم داني، من مي مي"
 3وقتي در بيمارستان رواني كارم را با بيماران آغاز كردم، ما روزانه  "دكتر هيولن صحبت هايش را اينطور ادامه داد،       

زندانيان را با غل و زنجير بسته بودند، يا . بيمار در آنجا بودند 30زمان حدود  در آن. درگيري شديد بين بيماران داشتيم 4تا 
ي بيماران  پزشكان و پرستاران از ترس مورد حمله. كردند داشتند، يا از فضاي بيمارستان خارج نمي آنها را در انفرادي نگه مي

چند ماه پاكسازي كردن، شرايط كامالً تغيير  پس از. كردند قرار گرفتنف هنگام عبور از مقابل آن بخش به آن پشت مي
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دادند فعاليت جنبي داشته باشند يا ورزش  غل و زنجير برداشته شد، سلول انفرادي حذف شد، و به بيماران اجازه مي: كرد
  ".كنند
  اما او براي آغاز اين تحوالت دست به چه اقداماتي زد؟      
گرفتم تا بتوانم به مشكالت خارجي عينيت  سئوليت كامل را خودم بر دوش ميبايد م من مي": دكتر هيولن ادامه داد      

خطاها . آن بيماران تقصيري نداشتند. كردم تا بتوانم آنها را با عشق جايگزين كنم بايد افكار سمي خودم را پاك مي. ببخشم
  ".همه از من و در درون من بود

و حتي پزشكان و پرستاران بخش هيچ عشقي نسبت به يكديگر احساس همانطور كه دكتر هيولن توضيح داد، بيماران      
  . بنابراين او شروع به عشق ورزيدن كرد. كردند نمي
ماند، پس از  اما رنگ جديد روي ديوارها نمي. به ديوارها نگاه كردم و ديدم كه نياز به رنگ آميزي دارند": او گفت     

ديوارها دوباره . به ديوارها گفتم كه دوستشان دارم، به همين سادگي من. ريخت شد و مي خشك شدن پوسته پوسته مي
  ".ها نشست آميزي شدند و اين  بار رنگ روي آن رنگ

كم داشتم به اين جور  اما كم. رسد حداقل چيزي كه بايد بگويم اين است كه اين داستان خيلي عجيب به نظر مي     
  . داد م سوالي را بپرسم كه بيشتر از هر چيز ديگري آزارم ميسرانجام مجبور شد. كردم هاي او عادت مي حرف

   "تمام بيماران از بيمارستان مرخص شدند؟"     
  ".به جز آن دو نفر، بقيه درمان شدند. هر دو به جاي ديگري منتقل شدند. دو تاي آنها درمان نشدند": گفت     
  . كاري را كه انجام داده بود درك كنم آنگاه او چيزي به من گفت كه حقيقتاً كمك كرد قدرت     
او . بنويس و از او بخواه برايت توضيح دهد  اُماكا اُكاال هاماگوچيها چگونه گذشت، به  خواهي بداني آن سال اگر مي "     

   ".كار اجتماعي آن بيمارستان بود د ها مد در آن سال
 :او اينطور جواب داد. سريعاً ايميلي براي او فرستادم     

  :جوي عزيز
  . از اينكه چنين فرصتي در اختيارم قرار دادي ممنونم

، مددكار اجتماعي كه به دكتر اموري لنس اُليوراكر شوم كه اين مطالب را با همراهي  دانم متذ قبل هر چيز الزم مي       
  . ام كرد نوشته هيولن همكاري مي

ن بيمارستان شدم، در واحد جرم شناسي آن كه به تازگي افتتاح شده بود  كار اجتماعي وارد اي زماني كه من به عنوان مدد      
اين بخش محل نگهداري . نام گذاري كرده بودند "واحد محصور فوق امنيتي"اين واحد را با نام . مشغول به كار شدم
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اوز به عنف، زد و خورد، هايي نظير قتل، تج جرم. ي شنيعي شده بودند هاي تبهكارانه زندانيان بيماري بود كه مرتكب جرم
  . هاي شديد رواني نيز هستند دزدي، كودك آزاري، و غيره كه همچنين تشخيص داده شده بود دچار ناهنجاري

شدند و محكوم بودند تمام عمر خود را در بيمارستان  بعضي از آنها به علت ابتال به جنون، گناهكار شناخته نمي      
نجاري رواني داشتند و نيازمند درمان بودند، و برخي ديگر تحت آزمايشاتي بوند تا به بگذرانند؛ بعضي ديگر شديداً ناه

.) هايي كه عليه آنها اقامه شده بود و شركت در دفاع از خودشان مثالً توانايي درك جرم(آل مورد نظر برسند  شرايط ايده
 ، يا بيمار روانيبودند بعضي ديگر عقب مانده ذهني، جنون بودندبعضي از آنها مبتال به اسكيزوفرني بودند، بعضي مبتال به 

هاي ذكر شده را  افرادي هم بودند كه سعي در اثبات ابتالء خود به يكي از ناهنجاري. رفتارهاي ضد اجتماعي داشتنديا  بودند
  .داشتند

و پاي بسته به همراه   با دست دادند زنداني شده بودند و تنها زماني به آنها اجازه مي 7/24ي اين افراد در واحد  همه      
گذشت، اتاق  بيشتر روزشان در سلول انفرادي مي. خواست آنها را ببيند يك نگهبان از اين بخش خارج شوند كه پزشكي مي

تعداد زيادي از آنها شديداً تحت درمان . اي ب و سرويس بهداشتي و بدون هيچ پنجره اي با سقف و ديوارهاي كاذ در بسته
  . افتاد ي زيادي وجود نداشت و اگر هم بود خيلي به ندرت اتفاق مي هاي فوق برنامه فعاليت. ددارويي بودن

كردند، به بيماران ديگر حمله  بيماران به كادر بيمارستان حمله مي _امري كامالً طبيعي بود "حوادث"وقوع       
 . كردند كردند، و اقدام به فرار مي كردند، خودزني مي مي

وقتي به بخش جديدي كه تازه بازسازي شده بود منتقل شديم، بخشي امنيت بيشتري داشت با حصار فلزي  و حتي      
  . بار آن بخش ايجاد شود شد، هيچكس انتظار نداشت تغييري در وضعيت اسف محافظت مي

كند مسائل را  عي ميكرديم او هم س پيدايش شد، همه فكر مي"يكي ديگر از همان روانشناسان "به همين خاطر وقتي       
  . هاي درماني خودش را اجرا كند و به همان سرعتي كه آمده بود برود حل كند، برنامه

توان گفت هيچ كار خاصي  اما اين بار اين روانشناس دكتر هيولني بود كه نه تنها بسيار صميمي و مهربان بود، بلكه مي      
داد؛ او هيچ تست روانشناسي يا درماني را بر روي آنها پياده  رزيابي قرار نمياو آنها را مورد بررسي، معاينه و يا ا. كرد نمي
او در عوض فرآيند عجيب و غريبي را پياده . كرد آمد، و در هيچ كنفرانسي شركت نمي اغلب دير به بيمارستان مي. كرد نمي
مسئوليت اتفاقات بود، فقط % 100گرفتن  ي اصلي آن به عهده مايه كرد كه هواُپونوپونوي هويت حقيقي نام داشت و درون مي
  . هاي منفي و ناخواسته برداشته شوند گذاشتي انرژي كردي و مي بايد درون خود را مشاهده مي مي

رسيد از شرايط زندگي در  برد و بنظر مي ي اينها اين بود كه اين روانشناس هميشه در آرامش به سر مي تر از همه عجيب      
ديگران هم . برد كرد، و آگاهانه از كارش لذت مي خنديد و با كاركنان و بيماران شوخي مي هميشه مي. برد آنجا لذت مي

  .رسيد كار زيادي انجام بدهد بردند اگرچه بنظر نمي متقابالً از بودن با او لذت مي
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ها و كارهاي خودشان احساس  هاي انفرادي به تدريج تخليه شدند؛ بيماران در قبال نياز سلول. كم شروع شد تغييرات كم      
. كردند ريزي و اعمال تغييرات مورد نياز در ارتباط با خودشان شركت مي هاي برنامه كردند؛ همچنين در پروژه مسئوليت مي

  .دادند بدون غل و زنجير بخش را ترك كنند دارو درماني بسيار كم شده بود و به بيماران اجازه مي
كم  گياهان داخل بخش كم. تر و پوياتر تر، مفرح تر، تميزتر، فعال تر، امن تر، روشن آرام_شدبخش بيماران رواني زنده       

افتاد، و بنظر  آميز از سوي بيماران بندرت اتفاق مي افتاد، رفتارهاي خشونت ها تقريباً ديگر اتفاق نمي رشد كردند، خرابي لوله
. هند د و براي كمك به بيماران اشتياق محسوسي از خود نشان ميآمد كادر بيمارستان هماهنگي بيشتري با يكديگر دارن مي

اين بار به جاي درگيري با مشكالت مرخصي گفتن بيش از حد كادر بر اثر بيماري و كمبود نيرو، نيروي مازاد مسئله شده 
  . بود

  . اي رخ داد كه اثري به ياد ماندني بر من گذاشت دو بار اتفاقات ويژه     
رانوئيد به شدت خطرناكي آنجا بود كه سوابق خشونت متعددي داشت و به افراد زيادي در داخل و خارج از بيمار پا     

او در نظر من بطور . منتقل شده بود CISUاين بار به دليل ارتكاب به قتل به بخش . بيمارستان بطور جدي آسيب زده بود
  . شد ديدم، موهاي بدنم راست مي ميطوري كه هرگاه او را نزديك به خود . دهشتناكي ترسناك بود

ديدم يك يا دو سال پس از آمدن دكتر هيولن، ناگهان روزي او را ديدم كه بدون غل و  حال جاي بسي شگفتي بود كه مي    
احساس . آمد و هيچ ترسي در وجود خودم احساس نكردم زنجير و به همراه يك نگهبان داشت از روبرو به سمت من مي

ديگر از . بينم، بدون آنكه قضاوتي در كار باشد، حتي وقتي كه شانه به شانه از كنار يكديگر گذشتيم و را ميكردم فقط ا مي
اش خيلي آرام به نظر  در واقع، متوجه شدم چهره. آن واكنش آماده براي فراري كه معموالً در من وجود نداشت، خبري نبود

جو  و پس از كمي پرس. فهميدم چه اتفاقي افتاده بود ردم اما بايد ميك در آن زمان من ديگر در آن بخش كار نمي. رسد مي
بندند و تنها  اند و مدتي است كه ديگر به دست و پايش غل و زنجير نمي متوجه شدم كه او را از انفرادي بيرون آورده

دادند كه دكتر هيولن به آنها  توضيحي كه براي اين اتفاق وجود داشت اين بود كه تمريني به نام هواُپونوپونو را انجام مي
  .آموخته بود

آن روز را سر كار نرفته بودم و در خانه مانده . ديدم اتفاق بعدي زماني رخ داد كه من داشتم اخبار را از تلوزيون مي     
ا كشته بود ساله تجاوز كرده بود و او ر 4ي  در اخبار نشان داد بيمار جنايتكاري كه به يك دختربچه. بودم تا استراحت كنم

اين بيمار در بيمارستان ما بستري شده بود و تشخيص پزشكان اين بود كه . در دادگاه براي صدور حكم حضور پيدا كرده بود
او توسط روانكاوان و روانشناسان بسياري مورد معاينه و بررسي . شرايط حضور در دادگاه و درك اتهامات خود را ندارد

اگر اين . كرد به احتمال قوي او را به علت عدم درك و ابتال به جنون، از اتهاماتش تبرئه ميقرار گرفته بود و تشخيص آنها 
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شد و امكان  افتاد او ديگر مجبور نبود به زندان برود و در بيمارستان با شرايط محدوديت نسبتاً كمتري بستري مي اتفاق مي
  . آزادي مشروط هم براي او وجود داشت

هاي مركز درماني ايلينويز  يمار را وارد فرآيند درمان كرده بود كه سرانجام درخواست كرد آموزشدكتر هيولن اين ب      
خواست همان افسر نيروي دريايي  جنوبي را دريافت كند و در اين كار اشتياق و پافشاري بسياري از خود نشان داد، او مي

  .ده بود كه بتواند در دادگاه حاضر شودحاال ديگر او آنقدر سالمت خود را بدست آور. شود كه قبالً بود
كردند با اثبات ابتال به جنون تبرئه شوند، اين بيمار دست به چنين  با وجود اينكه بيشتر بيماران و وكالي آنان سعي مي     

د و روز موعود در دادگاه در مقابل قاضي ايستا.  روز قبل از دادگاه حاضر نشد وكيل خود را مالقات كند. اقدامي نزد
هيچ كس انتظار شنيدن چنين  ".ي اتفاقات هستم و پشيمانم من مسئول همه"ي خود اقرار كرد،  سرافكنده و نادم از گذشته

  . چند دقيقه طول كشيد تا قاضي دريابد دقيقاً چه اتفاقي افتاده است. حرفي را از او نداشت
رده بوديم، با وجود اينكه بيمار مودب و با مالحظه بود من من دو يا سه بار با دكتر هيولن و همين بيمار تنيس بازي ك     

اما در آن لحظه، تنها احساسي كه نسبت به او داشتم عشق و عطوفت بود و احساس . باز هم دربارهي او قضاوت ميكردم
بخندي كالم قاضي و وكالي مدافع كمي نرم شده بود و همه با ل. ميكردم اين احساس در فضاي دادگاه نيز حكمفرماست

  . لحظات فراموش نشدني بودند. محبت آميز به او نگاه ميكردند
از اين رو وقتي دكتر هيولن از ما پرسيد چه كسي دوست دارد يك روز بعد از تنيس، هواًپونوپونو را ياد بگيرد، من به       

سال از آن  20. اين بازي تمام شودسرعت اعالم آمادگي كردم، بي صبرانه منتظر بودم هر چه زودتر آن روز از راه برسد و 
زمان مي گذرد و من هنوز از تصور اينكه آنچه آن روزها در كنار ما بوده است، همان روح الوهيت بوده كه در لباس دكتر 

 "عجيبي"من تا ابد سپاسگذار دكتر هيولن و روش . هيولن و در بيمارستاني در هاوايي ظهور پيدا كرده بود، پشتم مي لرزد
  .كه برايمان به ارمغان آوردهستم 

و اما بيماري كه درباره اش برايت گفتم، با وجود اينكه صراحتاً گناهكار شناخته شد، قاضي تخفيف زيادي برايش قائل      
  . شد و با درخواستش براي گذرندن دوران محكوميتش در زندان مركزي شهر محل زندگي زن و فرزندش موافقت كرد

سال از آن ماجرا گذشته است، امروز صبح منشي سابق همان بخش در بيمارستان با من تماس  20اينكه  همچنين با وجود     
گرفت و گفت اگر امكان داشته باشد قرار مالقاتي ترتيب دهيم و دكتر هيولن و كامندان سابق بخش را كه اكنون همگي در 

هاي الزم را انجام داديم و چند هفته ي ديگر يكديگر  هماهنگي. دوره ي بازنشستگي به سر مي برند را دور هم جمع كنيم
  . آنتن هاي من هميشه براي جذب ماجراهاي جديد فعال اند. چه كسي مي داند چه پيش مي آيد. را مالقات مي كنيم

  درود
  اُماكا اُكاال هاماگوچي 
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هايي را  با تمرين عشق و بخشش، او انسان. در اين صورت دكتر هيولن در بيمارستان معجزه كرده بود. پس ماجرا اين بود      
  . دگرگون كرده بود كه نااميد بودند و به اشكال مختلي از جامعه رانده شده بودند

  .اين است قدرت عشق     
  .خواستم بيشتر بدانم البته من باز هم مي 

هيولن فرستادم تا مروري بر آن داشته  را براي دكتر  كردم، آن نويس اين كتاب را كامل مي از آنجاييكه داشتم اولين پيش    
همچنين از او خواستم اگر در داستانهايي كه در . خواستم آن را بخواند و صحت درستي اطالعات آن را تاييد كند مي. باشد

ود حد. هاي كار او در بيمارستان رواني، كم و كاستي مشاهده كرد، آن را اصالح كند ام، بويژه از سال كتاب از او نقل كرده
  :نويس كتاب اين ايميل را برايم فرستاد يك هفته پس از دريافت پيش

. نويس كتاب مرزهاي صفر نوشتم اين ايميل را پس از خواندن پيش. اي براي توست، فقط و فقط براي تو اين ايميل محرمانه
  . نمك نويس كتاب دارم اما آن را به فرصت ديگري موكول مي پيشنهاد اعمال تغييراتي را در پيش

  ".تو كارت را با موفقيت انجام دادي": مورنا بدون انكه تاكيد در كالمش باشد گفت
  "چه كاري را با موفقيت انجام دادم؟ ": من گفتم

  ".كارت را در بيمارستان ايالت هاوايي"
ز ترك بايد دو هفته پيش ا"در آن روز تابستاني، قطعيت راي او را احساس كردم، گفتم،  1987هرچند در جوالي 

اصالً فرصت چنين كاري پيش نيامد و از طرف بيمارستان هم . البته هرگز اين كار را نكردم ".بيمارستان به آنها اطالع دهم
  . هيچ كس اين مسئله را به روي من نياورد

بدون  دوستانم. من ديگر به آن بيمارستان برنگشتم حتي وقتي كه براي شركت در ميهماني خداحافظي به آنجا دعوت شدم
  .و هدايايي جشن را روز بعد از ميهماني برايم فرستادند. من آن ميهماني را برگزار كردند

به جايي . هايي كه آنجا بودند را دوست داشتم ي آدم  همه. من بودن در بخش رواني بيمارستان ايالت هاوايي را دوست داشتم
  . ه عضوي از اعضاي آن خانواده تبديل شده بودمدانستم چطور از روانشناس بخش رواني ب رسيدم كه ناگهان نمي

ي تنگاتنگي با كادر بيمارستان، بيماران، پليس، جو حاكم، قوانين و  ساعت در هفته در رابطه 20سال،  3من به مدت 
  . ي چيزهاي قابل رويت و غير قابل رويت زندگي كردم خشونت، و همه

هاي ديگر كنترل، رايج و قابل قبول  هاي آهني، دارودرماني، و شيوههاي انفرادي، غل و زنجير من آنجا بودم وقتي سلول
  . همگان بود

دقيقاً چه وقت اين اتفاق افتاد؟ كسي . هاي انفرادي، و غل و زنجير به سادگي از بين رفت من آنجا بودم وقتي استفاده از سلول
  . داند نمي
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  .خشونت كالمي و فيزيكي هم كامالً از بين رفته بود
  . خود اتفاق افتاد به تفاده از دارو نيز خودكاهش اس

  . شدند هاي فوق برنامه و كاري، بدون غل و زنجير و بدون دريافت مجوز از بخش خارج مي كم براي فعاليت بيماران كم
  . دگرگوني بخش از حالتي گرفته و آشفته به جوي امن و آرام به سارگي و بدون هيچ تالش محسوسي صورت گرفت

  . ش از وضعيت كمبود كادر مجرب به افزايش كادر مجرب به سادگي روي داددگرگوني بخ
  .اي منفعل خواهم اين مسئله را در اينجا روشن كنم كه من عضو فعال اين خانواده بودم، نه بيننده بنابراين من مي

در جلسات كادر بيمارستان . هيچ تست روانشناسي از آنها نگرفتم. بله، من هيچ درمان مستقيمي بر روي آنها انجام ندادم
اما مشتاقانه خود را درگير كار كردن بر روي بخش . ي موارد خاص حضور پيدا نكردم در كنفرانس ويژه. شركت نگردم

  . كردم
من باز هم حضور داشتم . اجرا شد _پخت شيريني براي فروش _ي كار داخلي من در آنجا حضور داشتم وقتي اولين پروژه

هاي تفريحي خارج از  و باز حضور داشتم وقتي اولين برنامه. اجرا شد _شستن اتوموبيل_ج از بخش وقتي اولين كار خار
  . بخش اجرا شدند

هاي آنها  ي رايج در ميان روانشناسان ديگر عمل نكردم، اما اين به معني آن نيست كه شيوه درست است كه من به شيوه 
  . را در پيش نگرفتم، حال به هر دليل ناشناخته ي آنها مسئله اين است كه من شيوه. فايده است بي

كردم، يا با آنها به  پزي شركت مي هاي مثل شيريني زدم و در فعاليت كردم اين بود كه در راهروها قدم مي كاري كه مي
  . كرديم رفتم و يا تنيس بازي مي روي مي پياده

من هر . كردم ، قبل و بعد از هر مالقات پاكسازي مياما آنچه بيش از هر چيزي اهميت داشت اين بود كه به مدت سه سال
  .كردم، هر روز صبح و عصر گذشت پاك مي چيزي را كه در درونم و از فكرم مي

  .متشكرم
  .دوستت دارم
  آرامش من،
  آيهاليكاال

ي  ه در طول دورهداد ك داد، و از سوي ديگر نشان مي از سويي فروتني او را نشان مي. اش خيلي خوشم آمد از شفاف سازي      
  . هايي كرده است متش در بيمارستان چه فعاليت خد

 _او پاسخ ايميل مرا در يك كلمه داد. فوراً براي او ايميلي زدم و از او خواستم اجازه بدهد آن ايميل را در كتاب بياورم      
   ".بله": اي كه انتظار آن را داشتم همان كلمه
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ما تصميم گرفتيم سمينارهاي آتي . ام گرفتم، نياموخته ا كه بايد از اين مرد جالب ياد ميي چيزهايي ر كنم هنوز همه فكر مي
اما دست كم حاال داستان كامل چگونگي . را با هم برگزار و هدايت كنيم و البته اين كتاب را نيز با هم به چاپ برسانيم

با كار كرد بر : ي كلرهاي ديگرش انجام داده بود ثل همهاو اين كار را هم م. دانستم درمان بيماران بيمارستان هاوايي را مي
: اي است متشكل از دو كلمه ي بسيار ساده كند شيوه اي كه او براي كار كردن بر خودش از ا استفاده مي و شيوه. روي خودش

  ".دوستت دارم"
وردن هويت اصلي را از طريق اگر بخواهم بدست آ. توانيم انجام دهيم اين همان كاري است كه من و شما هم مي       

  :  گويم تكنيك هواُپونوپونوي نوين كه دكتر هيولن آن را به ما آموخته است ، بطور خالصه بازگو كنم مي

 .پيوسته پاك سازي كنيد .1

 .ي عمل بپوشانيد گيرند جامه هايي كه سر راهتان قرار مي ها و فرصت به ايده .2

 .پيوسته پاك سازي كنيد .3

ترين  كم. ترين مسيري باشد كه تا كنون براي رسيدن به موفقيت كشف شده است تواند كوتاه اين مي .همين و همين       
ي  و همه. ترين راه ممكن براي رسيدن به حالت صفر است اين راه، مستقيم. موانع را در اين مسير مشاهده خواهيد كرد

  ".دوستت دارم": درس شود و به سرانجام مي ي جادويي آغاز مي اينها تنها با يك جمله
  . مرزهاي صفري  اين است راه ورود به محدوده       
  . دوستت دارمبله همين است،        

  
  
  
  
  

  حرف آخر
  ي  سه مرحله

  سازي بيدار
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دومين كارم . ها را جبران كنم اولين كار من اين است كه از دست رفته. ي خاكي دوگانه است كار من بر روي اين كره
تنها راه بيدار سازي آنها اين است كه روي ! ي را كه مكن است در خواب بسر برند را بيدار كنماين است كه مردم

  . خودم كار كنم
  دكتر آيهاليكاال هيولن_
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "بيني؟ در يك سال آينده خود را چگونه مي": دو روز پيش خبرنگاري از من پرسيد     
ي دقيقي از آنچه انتظار داشتم در آينده به وقوع بپيوندد را  دند، برنامهپرسي اگر پيش از اين چنين سوالي از من مي     

خواستم بنويسم،  هايي كه مي ي كتاب درباره. كردم ها، اهداف و آرزوهايم صحبت مي ي نقشه درباره. كردم بازگو مي
هايي كه در طول اين  ليتاما بخاطر تمام فعا. كردم ام صحبت مي هاي مالي خواستم انجام بدهم، و هدف كارهايي كه مي

بنابراين به آن آن خبرنگار . كشم كنم، و براي آن نقشه نمي مدت با دكتر هيولن داشتم، ديگر براي آينده تعيين هدف نمي
  : گفتم

به همين لحظه قسم، آنچه من در آينده خواهم بود، بارها و بارها بهتر از آن چيزي است كه در اين لحظه بتوانم "    
  ".بكنمتصورش را 

طوري كه خودم هم از پاسخي كه دادم . عمقي كه اين پاسخ دارد بيش از آن است كه بتوان در نگاه اول درك كرد    
لحظه براي من اين دهد كه  نشان مي: دهد كه اين روزها ذهن من كجاست اين جواب همچنين نشان مي. متعجب شدم

هاي خوب بعدي من خود به خود ايجاد  حظه توجه دارم، لحظههمانطور كه من به اين ل. ي بعد است تر از لحظه مهم
   ".ام تسليم رضاي الوهيت شوم اين روزها قصد كرده"روزي به دكتر هيولن گفتم، . شوند مي
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او . من به سواالت خبرنگاران پاسخ دادم و همچنين به سوال يك دوست پاسخي دادم كه همان لحظه به من الهام شد    
كند،  در  حال حاضر حدود چند ماه است كه با من هواُپونوپونو تمرين مي. والش دادم خوشش آمداز جوابي كه به س

كني، به منبع ديگري اجازه  هاي آن را رها مي وقتي منيت خود و خواهش: است  پس او حقيقت نهايي را درك كرده
  .الوهيت: دهي تو را هدايت كند مي
البته اين اتفاق يك شبه روي . من هستند اجماع ذهني  ي حيات تازهشي از اين منِ جديد و درك جديد، هر دو بخ    

ام، چيزي كه  تري هدايت شده هاي ديگر، من به سوي آگاهي عميق و جمله "دوستت دارم"اما با گفتن . نداده است
به اين نتيجه  من. ، يا دستيابي به آگاهيبعضي ممكن است آن را بيدار شدن بنامند، يا حتي رسيدن به كمال معنوي

  :اين مراحل از اين قرار اند. رسيدم كه براي دستيابي به اين بيداري حداقل سه مرحله وجود دارد

بيشتر ما با همان احساس بزرگ . گذاريم ما عمالً با احساس ناتواني به اين دنيا قدم مي. تو يك قرباني هستي .1
دولت، : خواهد ما را ببلعد ما آن بيرون مي كنيم دنياي خارج از فكر مي. مانيم شويم و همانطور مي مي

كنيم كه  هيچ حس نمي. گيرند هاي بد در هر شكل و لباسي كه به خود مي همسايگان، جامعه، و آدم
كنيم، شكايت  گله مي. هاي ديگري هستيم كه در دنيا وجود دارند ما معلول علت. توانيم تاثيرگذار باشيم مي
دانيم، ائتالف  كساني كه آنها را مسئول وقوع اتفاقات بد زندگي خود مي كنيم و عليه كنيم، انتقاد مي مي
 . كشد بجز هر از گاهي ميهماني رفتن و كمي تفريح، در مجموع زندگي رسمان را مي. كنيم مي

يا كتابي راز،بينيد، مثل  اي از زندگي خود، فيلمي دگرگون كننده مي در برهه. تو تحت كنترل هستي .2
قدرت تععين هدف را درك . آييد ، و ناگهان به خود ميجادوي باوريا عامل جاذب خوانيد، نظير  مي
شويد، و آن  كنيد، دست بكار مي خواهيد درك مي قدرت خود را براي عينيت بخشيدن به آنچه مي. كنيد مي

و در . آوريد نتليج مطلوبي بدست مي. كنيد كم معجزاتي را در زندگي خود تجربه مي كم. آوريد را بدست مي
 . كنيد كه زندگي بكام شماست مجموع احساس مي

شويد كه اهداف  ي دوم متوجه مي ي ديگري از زندگي، بعد از مرحله در برهه. سازي هستي تو در حال بيدار .3
شويد با وجود تمام نيروي جديدي كه در خود  متوجه مي. كنند و قصدهايتان براي شما محدوديت ايجاد مي

يابيد كه وقتي به قدرت بزرگتري متوصل  كم درمي و كم. كنترل همه چيز نيستيدايد قادر به  كشف كرده
لحظه به لحظه آگاهي . كنيد كنيد و اعتماد مي كم خود را رها مي كم. پيوندند شويد، معجزات به وقوع مي مي

وند درك كنيد ش هايي را كه به شما الهام مي آموزيد كه پيام مي. كنيد از اتصال خود را به الوهيت تمرين مي
كنيد كه در زندگي حق انتخاب داريد اما كنترل امور در دست كس ديگري  درك مي. و آنها را عملي كنيد
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توانيد در زندگي انجام دهيد اين است كه با لحظه  شويد كه بزرگترين كاري كه مي متوجه مي . است
دهند، و پيوسته شما  عجزات رخ مياي ، م در چنين مرحله. ي زندگي خود در وفاق و سازگاري باشيد لحظه

 .و شما در حالت حيرت، شگفتي و سپاسگذاري دائمي به سر خواهيد برد. كنند زده مي را شگفت

از آنجا كه در سفر به . ام، و ممكن است شما نيز ديگر وارد اين مرحله شده باشيد ي سوم پا گذاشته من به مرحله          
شنيدن آن . ي  بيدار سازي خودم را برايتان بازگو كنم با من همراه بوديد، اجازه دهيد تجربه هاي هواُپونوپونو سوي ناشناخته

ي آن هستيد  كند آنچه را اكنون در حال تجربه كند، يا كمك مي شما را براي آنچه بزودي تجربه خواهيد كرد آماده مي
  . بهت درك كنيد

گردد به اولين روزهايي كه با  اين ماجرا برمي. ، معنويت بر من نظر كرددر اولين سميناري كه با دكتر هيولن داشتم         
آرامشي وراي قدرت درك بر . همه چيز را پذيرفته بودم. بردم دكتر هيولن همراه شده بودم و در صلح كامل با دنيا بسر مي

  . شد و اين موسيقي هميشه در ذهنم پخش مي. ورد زبانم بود "عشق". من حكمفرما بود
  . اما نظر لطف الوهيت به همينجا ختم نشد         

اطمينان دارم اين آرامش در اثر كوك شدن . ناپذير داشتم هر وقت دكتر هيولن حضور داشت، احساس آرامشي وصف         
  . داد و مرا در هم آهنگي با آرامش قرار مي. كذاشت هاي دروني او بر من اثر مي نغمه. سازهاي دروني است

ديدم و  ها را مي ي آدم من هاله. هاي فراروانشناختي ناميد توان آن را جرقه اي داشتم كه مي در سمينار دوم تجربه        
حتي هنوز بخاطر دارم كه در اطراف . كردم تصاويري دريافت مي. كردند همينطور فرشتگاني كه در اطراف آنها پرواز مي

اند يا نه،  كند كه آن تصاوير واقعي بوده فرقي نمي. ا به او گفتم، لبخند زد وقتي اين موضوع. ديدم گردن نريسا چند گربه مي
  . زد او لبخند مي. به هر حال چه آن تصاوير واقعي بودند، چه نبودند، اين تصاوير با روحيات نريسا سازگار بودند

كنند  بيند كه به او كمك مي شناوري ميهاي  مت سوال دكتر هيولن معموالً در سمينارها و جلسات باالي سر افراد عال        
دانم كه  مي": گويد بيند، مي هر زمان كه در جلسات چنين عالئمي مي. در طول جلسات بداند بايد از چه كسي سوال بپرسد

   ".فرستند زنند به تيمارستان مي هايي مي روانشناسان افرادي را كه چنين حرف. ممكن است احمقانه بنظر بيايد
در اولين سمينار، . گيرد، ديگر نگاه به گذشته معنايي ندارد گويد اما وقتي بيدارسازي صورت مي ه او درست ميالبت       

بيش از آنكه فكر كنم اين توانايي يك هديه است، . آنها در شگفتي بودند. توانستم انرژي شركت كنندگان را تعبير كنم مي
شد، حاال بكار افتاده بود و مثل مرسدس بنز  اي از آن نمي ون استفادهبخشي از مغزم كه تا كن. كنم يك آغاز است فكر مي
آيد كه همه چيز با من سخن  بنظرم مي": به دكتر هيولن گفتم. بينند، البته اگر بگذارم حاال چشمانم مي. كرد كار مي

  . او خردمندانه لبخند زد ".سد ر همه چيز زنده بنظر مي. گويد مي
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مثل . بيني، طعم الوهيت ي روشن آگاهي يعني جرقه. ي آگاهي ديگري هم داشتم دومين سمينار، تجربهپيش از فرا رسيدن       
توضيح اين مسئله . اين است كه چهارچوب پنجره باز شود و براي يك لحظه باز شود وشما با منشا حيات ادغام شويد

ي باز من توانستم  اما با ديدن آن پنجره. كنيدي ديگري است توصيف  همانقدر مشكل است كه بخواهيد گلي را كه در سياره
توانم هر زمان كه  مي. كند اين تجربه در زندگي من همچون معياري عمل مي. ناپديد شوم  و مرزهاي صفر را تجربه كنم

نظير است چراكه مرا به شادي حقيقي  اي بي از يك سو اين تجربه. بخواهم آن را بخاطر بياورم و يا به آن بازگردم
  . پس فقط و فقط بايد پاكسازي كنم. دارد ي اين لحظه بازمي اي است كه مرا از تجربه اما از سوي ديگر، خاطره. رساند مي

نشينم و نگاهم را به هر سو ميرانم و  كنم و راحت مي ي كاري هستم، عضالتم را شل مي در بعضي موارد وقتي در جلسه       
مثل اين است كه زمان متوقف . ي مي توانم حقيقت پنهان در آن موقعيت را ببينمدر چنين شرايط. شوم به جايي خيره نمي

در چنين مرحله اي مي توانم نقش هاي پنهان در اليه هاي زيرين زندگي را . شده باشد يا حداقل حركت آن آهسته شود
هر اسمي را بخواهي . ببيني مثل اين است كه پوشش روي يك نقاشي را كنار بزني و شاهكار پنهان در پشت آن را. ببينم

در حالت  "ويتالجو "به جرات ميتوانم بگويم . ميتواني روي آن بگذاري؛ چشم الوهيت، ديد ذهني، چشم ماوراء بنفش
در حالت صفر هيچ . وفور محض است. هيچ محدوديتي وجود ندارد. صفر محو شد و يا چشمان من او را اينگونه درك كرد

  . چيز شفاف و گوياستهمه . پيچيدگي وجود ندارد
هنوز هم با خود در . هنوز به آنچه آن را واقعيت زندگي مي ناميم باز مي گردم. من در آن حالت زندگي نمي كنم       

هنوز هم آنها را  ".بله": وقتي الري كينگ از من پرسيد هنوز هم روزهاي بد را تجربه مي كني، به او گفتم. نزاع هستم
اما هواُپونوپونو تكنيك مناسبي براي حل . يولن مي گويد ما هميشه مشكالتي خواهيم داشتدكتر ه. تجربه مي كنم
را تكرار مي كنم و پاكسازي مي كنم، باز هم به مرزهاي صفر باز مي  "دوستت دارم"تا زماني كه پيوسته . مشكالت است

  . گردم
دوستت "پس تكرار بي وقفه ي . است "عشق"، آن نام اگر بخواهيم روي پيامي كه از صفر به ما مي رسد نامي بگذاريم     
       "دارم
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  1پيوست 

  اصول اوليه
  دستيابي به مرزهاي صفر

  .آرامش هميشگي، حاال و همواره و تا ابد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شما نمي دانيد چه اتفاقاتي در حال وقوع هستند .1

خودآگاه يا ناخودآگاه،  دهند، حال بطور ي اتفاقاتي كه پيرامون ما رخ مي غير ممكن است ما بتوانيد از همه       
عالئم . كنند ون اينكه شما آگاهي داشته باشيد خود را تعديل و تنظيم مي بدن و ذهن شما همين حاال بد. مطلع باشيد

آيند، كه شما هيچ احساس  نامرئي متعددي در فضا وجود دارند، مثل امواج راديو و يا امواجي كه از مغز ما مي
در نتيجه شما همين حاال در حال بازسازي واقعيت خودتان هستيد اما اين . ريداي نسبت به آنها ندا آگاهانه

به همين دليل هم اين امكان وجود . گيرد ي شما شكل مي فرآيندي ناخودآگاه است و بدون دانش و كنترل آگاهانه
  . خودآگاه شما، پديدآورنده نيست. دارد كه در عين مثبت انديشي شكست بخوريد

 . كنترل نداريد شما بر همه چيز .2

خودپسندي . توانيد همه چيز را كنترل كنيد افتد وقوف كامل نداريد، نمي روشن است وقتي به اتفاقاتي كه مي       
تواند بيشتر  انسان نمي "خود"از آنجاييكه . توانيد جهان را وادار به اجراي اوامر خود كنيد است اگر فكر كنيد مي
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. تند ببيند، عاقالنه نيست بگذاريد او تصميم بگيرد كه چه چيز برايتان بهتر استاتفاقاتي را كه در حال وقوع هس
توانيد از خودآگاه خود براي انتخاب  مي. هاي موجود نداريد حق انتخاب داريد، اما كنترلي روي نوع و تعداد گزينه

ا انتخاب كرده ايد، چطور اين دهيد تجربه كنيد استفاده كنيد، اما بايد فراموش كنيد كه شما آن ر آنچه ترجيح مي
  . چشم پوشي يك عامل كليدي است. كار را كرده ايد، و چه وقت اين كار را كرده ايد

 .توانيد هر چه را بر سر راهتان قرار مي گيرد شفا دهيد مي .3

شود، بدون توجه به اينكه چطور وارد زندگي شما شده است، بايد  هر چيزي كه در زندگي شما ظاهر مي       
در اينجا فرض بر اين است كه چون شما . درمان شود، تنها و تنها چون بر رادار ذهن شما قرار گرفته است

اگر بتوانيد آن مورد را در كس ديگري ببينيد و . توانيد آن را درمان هم بكنيد توانيد آن را حس كنيد، پس مي مي
اند، آپرا وينفري  مانطور كه براي من نقل كردهيا ه. باعث ناراحتي تان شود، حتماً بايد آن را پاكسازي كنيد

ممكن است اصالً ندانيد چرا آن مسئله  ".اي اگر بتواني چيزي را متوقف كني، آن را از آن خود كرده": گويد مي
توانيد از دست آن خالص شويد چون از  در زندگي شماست يا چطور وارد زندگي شما شده است، اما حاال مي

توانيد تشخيص دهيد كه چه چيز برايتان بهتر است،  هر چه بيشتر پاكسازي كنيد، بهتر مي. وجود آن آگاه هستيد
  . كنيد چراكه انرژي درگير را براي استفاده در موارد مورد نياز آزاد مي

 .كنيد هستيد شما صد در صد مسئول آنچه تجربه مي .4

مفهوم مسئوليت فردي وراي . د، اما مسئول هستيدافتد مقصر نيستي تان مي تي كه در زندگي شما بخاطر اتفاقا       
ي چيزهايي است كه  ي همه اين مفهوم در بر دارنده. كنيد دهيد و فكر مي چيزي است كه مي گوييد، انجام مي

اگر مسئوليت كامل هر . كنند دهند و فكر مي گويند، انجام مي شوند مي ديگران  وقتي در زندگي شما ظاهر مي
شود، مشكل او مشكل  افتد بر عهده بگيريد، وقتي كسي با مشكلي مواجه مي تان اتفاق مي گيچيزي را كه در زند

توانيد هر چه را در زندگي بر سر راهتان قرار  برابري دارد كه بر اساس آن مي 3اين مسئله با اصل . شما هم هست
ا چيزي را بخاطر واقعيات موجود توانيد و نبايد كسي ي بطور خالصه، شما نمي. گيرد پاكسازي يا درمان كنيد مي

توانيد انجام دهيد اين است كه مسئوليت همه چيز را به عهده بگيريد  تنها كاري كه مي. تان سرزنش كنيد زندگي
هر چه بيشتر پاكسازي كنيد، در هماهنگي بيشتري با . كه به معناي پذيرش، تملك، و دوست داشتن آن است

  . گيريد سرچشمه قرار مي
   ".دوستت دارم": شما به مقصد الوهيت نوشته شده استروي بليت  .5

: ي كوتاه است جواز رسيدن  شما به آرامشي وراي قدرت درك، از شفا تا ظهور در آستان الوهيت، اين جمله      
ي رسيدن به  توانيد معجزه كند، طوري كه مي گفتن اين جمله به الوهيت همه چيز را پاك مي ".دوستت دارم"
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. ي عشق ورزيدن به همه چيز است اين ايده، ايده. گويند مي "مرزهاي صفر"ا تجربه كنيد كه به آن اي ر لحظه
عشق، . هاي اضافه، اعتياد، مشكالت كودك و همسايه و همسر؛ عشق ورزيدن به همه چيز عشق ورزيدن به چربي

هاي  ، اسم رمز باز شدن درب"رمدوستت دا". كند دهد و آنها را آزاد مي هاي ذخيره شده را تغيير مي شكل انرژي
  . الوهيت است

 .تر از قصد است دريافت الهام مهم .6

اي خواهيد رسيد كه بجاي  شما به نقطه. ي دست ذهن است؛ الهام رهنمودي از سوي الوهيت قصد، بازيچه      
سطح نگرش  قصد، تالش براي كنترل زندگي بر اساس . كنيد شروع و انتظار، تسليم و گوش كردن را تجربه مي

شود و نتايجي در بر دارد؛  قصد، عملي مي. است؛ الهام دريافت پيامي از الوهيت و عمل به آن است "خود"محدود 
           دهيد؟             شما كداميك را ترجيح مي. كند شود اما معجزه مي الهام هم عملي مي

  
  
  
  
   

  
  
  
  

  2پيوست 
  چطور خود 

  ) يا هر فرد ديگري را(
  يم شفا ده

  و به سالمتي، ثروت و شادي 
  . دست پيدا كنيم
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. شود از طريق هواُپونوپونو معرفي مي) و يا هر شخص ديگري(در اين بخش دو روش اثبات شده براي درمان خود   

درماني - ي درمان خود بنابراين همه. بينيد، در خود شما هم هست به خاطر داشته باشيد آنچه شما در ديگران مي
  . تمام هستي در دستان شماست. هيچ كس بجز شما مسئول انجام اين فرآيند نيست .است
اين دعا ساده اما بسيار قدرتمند . خواند اولين روش دعايي است كه مورنا براي شفاي صدها نفر از مردم مي       
  : است

ايم و تو،                           رتكب خطايي شدهام، و نياكانم م اگر من، خانواده... خالق معنويت، پدر، مادر، فرزند          
ايم                         ات، و نياكانت را با افكار، گفتار، رفتار، و اعمال خود از روز ازل تا به امروز رنجانده خانواده

    ي خاطرات، موانع،   همه. بگذار اين آلودگي پاك، تطهير، و آزاد شود...كنم طلب بخشش مي
  .شود و چنين مي... ها را از من دور كن و آنها را به نوري پاك مبدل كن هاي منفي، و لغزش انرِژي

  
اين دو . "لطفاً مرا ببخش"، "متاسفم"دومين روش، روشي كه دكتر هيولن دوست دارد اين است كه بگوييد،       

تان  جسمي/وارد دستگاه ذهني _بدانيد چيستون آنكه  بد_ايد كه چيزي  جمله به معناي آن است كه شما پذيرفته
. نيازي هم نداريد كه بدانيد. جسمي شما شده است/دانيد آن چيز چطور وارد دستگاه ذهني اصالً نمي. شده است

گوييد كه براي آنچه اين  ، به الوهيت مي"متاسفم"با گفتن . ايد اگر اضافه وزن داريد، اين برنامه را از كسي گرفته
خواهيد شما را ببخشد؛ بلكه از  از الوهيت نمي. ه شما منتقل كرده است از الوهيت طلب بخشش داريدبرنامه را ب

  .را ببخشيد خودتانخواهيد به شما كمك كند  او مي
. دهيد شناسي خود را نشان مي ، حق"متشكرم"با گفتن . "دوستت دارم"و  "متشكرم"گوييد  در اين مرحله مي      

انرژي را از  "دوستت دارم". دهيد ايمان داريد مسئله به بهترين شكل ممكن حل خواهد شد با اين كار نشان مي
ازآنجاييكه حالت صفر، حالت . كند اين كار شما را دوباره به الوهيت متصل مي. آورد حالت راكد به جريان درمي

  . شود عشق آغاز مييافتن به آن حالت با ابراز  عشق ناب است و هيچ محدوديتي در آن راه ندارد، دست 
در اين مرحله ممكن است به شما الهام شود كاري را . اينكه ديگر چه اتفاقي بيفتد به الوهيت بستگي دارد     

اگر براي انجام آن كار اطمينان كافي نداريد، از همين . هرچه كه هست آن كار را انجام دهيد. انجام بدهيد
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ها پاك شديد  ي سردرگمي وقتي از همه. ردن سردرگمي خود استفاده كنيدي درمان هواُپونوپونو براي از بين ب شيوه
  .آنگاه خواهيد دانست چه بايد بكنيد

براي آنكه هويت حقيقي خود . رن است ي هواُپونوپونوي مد هاي كليدي درمان و شكل ساده شده اين همان روش    
. اُپونوپونو ثبت نام و شركت كنيدرا از طريق هواُپونوپونو بهتر درك كنيد، در كارگاه آموزشي هو

)org.hooponopono.www  (هاي مشترك من و دكتر هيولن به سايت  براي درك بهتر فعاليت
.info.zerolimits.www مراجعه كنيد.  

  
 
 
 
 
 

   3پيوست 
  مسئول 
  كيست؟

  تر آيهاليكاال هيولندك
              

       
           

  
  
  
  
  
  
  
  . واقعاً سپاسگذارم. كنيد متشكرم كه با خواندن اين پيوست مرا همراهي مي  
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رئوفانه آن را با من  1982من حقيقتاً به هواُپونوپونوي دستيابي به هويت حقيقي و مورناي عزيز كه در نوامبر      
  . رزمو در ميان گذاشت عشق مي

  . ي يادداشتم نوشته بودم در دفترچه 2005ل  اين مقاله بر مبناي افكاري است كه در سا     
  2005ي  ژانويه 9

ي  درك اين موضوع و استفاده! حل شوند بدون اينكه بدانيم چه اتفاقاتي در حال وقوع هستندتوانند  مشكالت مي
  . اه دارددرست از آن  برايم لذت بخش است و آرامش خاطر به همر

براي حل . ، مضمون هواُپونوپونوي هويت حقيقي استكه بخشي از هدف هستي استحل مشكالت،      
  من كي هستم؟ مسئول كيست؟ : مشكالت دو پرسش وجود دارد كه بايد پاسخ آن را پيدا كرد

  ".خودت را بشناس": شود نگري سقراط آغاز مي درك ماهيت هستي با درون     
  2005ي  ژانويه 21

  مقصر كيست؟ 
. كنند ي علمي هستند، با ديدگاه فيزيكي نسبت به دنيا برخورد مي اكثر مردم، از جمله كساني كه جزء جامعه      

هاي قلبي،  هاي درمان بيماري و يافتن علل بروز و راه DNAي  توان به تحقيقاتي كه امروزه درباره براي مثال مي
  . شود اشاره كرد سرطان، و ديابت مي
                         

 
 

  مدل فيزيكي: قانون علت و معلول                         
   معلول                                                 علت             

  DNA بيماري قلبي  معيوب  
  DNA سرطان  معيوب  
  DNA ديابت  معيوب  
  مشكالت جسمي  جسمي  
  مشكالت محيطي  جسمي  

  . كند باور دارد كه حالل مشكالت است و تجبيات و خدادها را كنترل ميذهن آگاه، هوش،                   
تور ي علمي،  نگار مجله روزنامهش،  هاي واقعي خود بازگرداندن خودآگاه به اندازه: فريب كابردر كتاب                    

كند، بويژه مطالعاتي كه  تي استناد مي او به مطالعا. كند تصوير متفاوتي را از خودآگاهي ارائه مي نوتراندرز
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دهند كه تصميمات  پروفسور بنجامين ليبت از دانشگاه كاليفورنيا در سان فرانسيسكو انجام داده است، كه نشان مي
شوند كه خودآگاه هنوز اقدام به پردازش اطالعات نكرده است و به رغم اينكه هوش باور دارد  زماني گرفته مي

  . شوند، اصالً چنين نيست يمات از سوي او گرفته ميتصم
ها واحد اطالعاتي تنها  دهند هوش از ميان ميليون كند كه نشان مي رز همچنين به مطالعاتي استناد مي نورتراند                 
  !واحد را پردازش كند 20تا  15تواند در هر ثانيه بين  مي
  ي در اين ميان نقش اصلي را ندارند، پس مسئول كيست؟اگر هوش يا خودآگاه                 

  
 2005ي  فبريه 8         

  . كنند مي تحميل كند به ما شوند، آنچه را ضميرناخودآگاه ما تجربه مي خاطراتي كه بازنمايي مي          
. كنند مي منعكسو  تقليد شونده راكند؛ خاطرات بازنمايي  ضمير ناخودآگاه ما به نيابت از خاطرات، تجربه مي               

كند، و تصميم  بيند، احساس مي كند، مي كنند رفتار مي مي تحميل ناخودآگاه ما دقيقاً همانطور كه خاطرات به او
همانطور . ون آگاهي واقعي و و از طريق بازنمايي خاطرات يي دارد اما بد ضمير خودآگاه ما هم عملكردها. گيرد مي

  . كنند اند تحميل مي دهند، خاطرات آنچه را تجربه كرده يكه مطالعات نشان م
  هواُپونوپونوي هويت حقيقي    : قانون علت و معلول                                    

                                                                               معلول                                                               علت                           
  بيماي قلبي  __جسمي                 هخاطراتي كه در ضمير ناخودآگا                         
  شوند  بازنمايي مي                         

  سرطان __خاطراتي كه در ضمير ناخودآگاه                 جسمي                          
  شوند  بازنمايي مي                         
  ديابت __جسمي                 گاهخاطراتي كه در ضمير ناخودآ                         
  شوند  بازنمايي مي                         

  بدن __مشكالت جسمي            ير ناخودآگاهخاطراتي كه در ضم    
  شوند  بازنمايي مي                

  جهان __مشكالت جسمي          خاطراتي كه در ضمير ناخودآگاه  
  شوند بازنمايي مي  
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د نه                         ان جسم و جهان در ضمير ناخودآگاه اقامت دارند، چرا كه از طريق بازنمايي خاطرات ايجاد شده                  
  .از طريق الهام

   23 

  2005ي  فبريه 
در مقايسه با روح، ضمير خودآگاه و ناخودآگاه عقايد، افكار، احساسات و عملكردهاي خودشان را به اجرا            

ه و ناخودآگاه ما به نيابت از الهامات و خاطراتي كه همانطور كه قبالً هم اشاره شد، ضميرهاي خودآگا. آورند درنمي
  . كنند شوند، تجربه مي بازنمايي مي

  كند،  بيند تفسير مي ها را آنطو كه مي انسان پديده          
  . ها فاصله داشته باشد حال ممكن است اين تفسير، از حقيقت فرسنگ

  ويليام شكسپير
ي تجربيات نيست، بلكه از لنز خاطرات ما  به خودي خود آفرينندهدرك اين نكته ضروري است كه روح         

يا بهتر است بگوييم به . كند ها استفاده مي ي پديده براي ديدن، احساس كردن، رفتار كردن، و تصميم گرفتن درباره
الهام ي  افتد كه خودش ببيند، احساس كند، رفتار كند، و تصميم بگيرد، همانطور كه از دريچه ندت اتفاق مي

  ! توان ديد، احساس كرد، رفتا كرد، و تصميم گرفت مي
اي كه حائز اهميت است اين است كه جسم و جهان به خودي خود مسئله  در فرآيند حل مشكل مسئله      

  مسئول كيست؟ ! ي بازنمايي خاطرات، در ضمير ناخودآگاه انسان هستند نيستند، بلكه معلول و نتيجه
  ي من، مأواي جهان عصيانگر من،  روح بيچاره                      

  آرايي كرده اند، ي طغيانگراني كه به سويم صف بنده                      
 دهي كشي و خود را عذاب مي چرا اين گونه از درون زجر مي                 

                     زني؟ اي به ديوارهاي وجودت مي و چنين رنگ تيره                  
  146ويليام شكسپير، غزل          

  2005مارچ  12          
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اين همان حالتي است كه الهام از هوش . است، خأل ذهن و هستي خألدست يافتن به هويت حقيقي رسيدن به  اساس      
  ).C.1ج شكل .ر. (شود الوهيت به ضمير ناخودآگاه القا مي

  ي خطرناك  ل انديشهشرح حا: چارلز سيف، صفر
  

               
  
  
  

         
  
  
  
  
  
  

  حالت خأل C .1شكل 
براي . خاطراتي كه بازنمايي مي شوند، جا نشين خأل هويت حقيقي مي شوند، و منجر به ايجاد ملنع در ظهور الهام مي شوند

و با كمك هوش الوهيت  تغييرات بايد از طريق فرآيند جبران اين جانشيني، و براي رسيدن دوباره به هويت حقيقي، خاطر
  . دگرگون شوند و به حالت خأل برسند

  . در كجا؟ در درون خودتان. پاكسازي كنيد، پاك كنيد و پاك كنيد تا آرمانشهر خود را بيابيد       
  مورنا كاالماكو سيمونا                                                                                                 

  نه قلعه هاي سنگي، نه ديوارهاي ساخته شده از فلز چكش خورده،                         
  چالهاي نمور و دم كرده، و نه نرده هاي محكم فلزي نه سياه                         
  .رت روح ايستادگي كننديك نمي توانند در برابر قد هيچ                         

خأل در حالت 
هويت حقيقی

 ھوش الوھيت
 بی نھايت         

 ضمير فوق آگاه

 خأل       

ضمير خودآگاه

ضمير ناخودآگاه
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  ويليام شكسپير، نمايشنامه نويس                                                                                
  2005مارچ  22

بازسازي هويت حقيقي از طريق فرآيند حل مشكل هدف و اين هديه تنها و تنها به . هستي هديه اي است از هوش الوهيت
باستان از طريق مراحل  تعبير جديدي از فرآيند حل مشكل هاوايياييهواُپونوپونوي هويت حقيقي، . اده شده استبه ما د

  . است دگرگوني، و بخشش، توبه
  ببخشيد تا  . سرزنش نكنيد تا شما را سرزنش نكنند. قضاوت نكنيد تا درباره ي شما قضاوت نكنند  

  . مورد بخشش واقع شويد     
             6:مسيح، انجيل لوقا                                                                                       

  
هوش الوهيت، ضمير فوق آگاه، ضمير آگاه،  ___يعني مشاركت كامل هر چهار عضو هويت حقيقي هواُپونوپونو             

هر يك از اين اعضا . اهنگي با يكديگر و در قالب يك واحد كار كنندطوري كه بتوانند در هم ___و ضمير ناخودآگاه 
  . نقش و عملكرد خاص خود را در حل مشكالت مربوط به بازنمايي خاطرات در ضمير ناخودآگاه بر عهده دارند

وند قرار نمي خالي از خاطرات است، و تحت تاثير خاطراتي كه در ضمير ناخوآگاه بازنماي مي ش ضمير فوق آگاه            
با اين وجود، هوش الوهيت پويا و در حركت است، پس ضمير . هوش الوهيت همواره با ضمير فوق آگاه همراه است. گيرد

  . فوق آگاه هم در حركت است
روح هويت حقيقي تنها مي . مي تواند تحت فرمان ضمير ناخوآگاه باشدبا كمك الهام و خاطرات هويت حقيقي           
ج .ر). (گل(م ادرمي آيد تا به خدمت اله) خار(ت اين روح معموالً به خدمت خاطرا. خدمت يك ارباب باشد تواند در

 )c.2.شكل 
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      حالت الهام و حالت بازنمايي خاطرات  c.2شكل                                   
  

30 

 
 
 

    2005آوريل  
  .كنم هايم تغذيه مي من از غم                                

  جان كلر، شاعر                                                        
اين . "جان بي"و هم  "جاندار"هاي حقيقي، هم  ي هويت است، يك اتصال برابرساز، براي همه بستري مشتركخأل        

  .نتهاي تمام هستي است، ديده و ناديدهبنيادي فناناپذير و بي ا
برابر خلق } و تمام اشكال ديگر حيات{فرض بر اين است كه تمام اين حقايق بديهي و آشكار است، اينكه انسان        
  ...اند شده

  آمريكا    استقالل ي جفرسون،بيانيه توماس                                                                                  

در حالت بازنمايی خاطرات  الهام در حالت هويت حقيقی  
 هويت حقيقی        

ھوش الوھيت      

ضمير فوق آگاه     

ضمير آگاه    

Wضمير ناخودآگاه 
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شوند، و روح ذهن را از جايگاه طبيعي خأل و  شوند، جايگزين بستر مشترك هويت حقيقي مي خاطراتي كه بازنمايي مي      
توان هيچ را  چطو مي.  توانند آن را تخريب كنند شوند، نمي اگرچه خاطرات جايگزين خأل مي. كند كرانگي خود دور مي  بي

  خراب كرد؟
  .اي در آن تفرقه باشد و اعضاي آن همچون ديواهايش در مقابل يكديگر بايستند، پايدار نخواهد ماند هخان     

  آبراهام لينكلن                                                                                                     
  2005مي  5

هرگز . پرداخت هواُپونوپونو به تمرين بطور پيوستهبايد لحظه به لحظه و  براي آنكه هويت حقيقي، هويت حقيقي شود،
ي كاهايي است كه هرگز بازنشستگي ندارد، با خوابيدن قطع  تمرين هوُاپونوپونو از جمله. نبايد اين تمرين كنار بگذاريد

  ...شود چراكه شود، متوقف نمي نمي
  ش كهدر روزگار شادماني به خاطر داشته با...         

  !اند در پشت سرت كمين كرده) بازنمايي خاطرات(شياطين      
  هاي كنتربري جفي چاسر، داستان     
  2005مي  12

توانـد فرآينـد هواُپونوپونـو را بـراي آزاد كـردن خـاطرات اجـرا كنـد يـا اينكـه بـا فكـر كـردن بـه                ضمير خودآگـاه مـي  
  )c.3ج شكل .ر. (آنها و سرزنش كردن فرد خود را درگير كند

 

  
  
  

                                                                                                               
                                

  
  
  
  
  

 هوُاپونوپونوی هويت حقيقی    

)             حل مشکل(  

 توبه و بخشش            

 ھوش الوھيت 

 ضمير فوق آگاه

 ضمير آگاه

 ضمير ناخودآگاه
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   توبه و بخشش c.3شكل                                      
درخواست از درگاه هوش الوهيت براي تبديل خاطرات به  _كل هواُپونوپونو را ضمير خودآگاه فرآيند حل مش .1

كند كه مشكل از خاطراتي است كه در ضمير ناخودآگاه  اين بخش از ذهن تأييد مي. كند آغاز مي _حالت خأل
ر درخواست بخشش از خودآگاه به ضمي. داند شوند، و خود را صد در صد مسئول اين اتفاق مي بازنمايي مي

  )c.4ج .ر. (شود ناخودآگاه منتقل مي

سپس درخواست . كند ل و وادار به تغيير مي كم خاطرات را فعا انتقال درخواست بخشش به ضمير ناخودآگاه، كم .2
 . كند بخشش از ضمير ناخودآگاه به ضمير فوق آگاه حركت مي

از آنجاييكه اين . گيرد را در نظر ميها  ترين گزينه كند، و مناسب ضمير فوق آگاه، درخواست بخشش را بررسي مي .3
. بخش از ذهن هميشه با هوش الوهيت در هماهنگي كامل است، اين قابليت را دارد كه بررسي و انتخاب كند

 . شود هاي نهايي به هوش الوهيت فرستاده مي سپس درخواست بخشش براي بررسي

ست، هوش الوهيت انرژي تغيير شكل يافته پس از بررسي درخواست بخششي كه ضمير فوق آگاه آن را فرستاده ا .4
 . فرستد را به ضمير فوق آگاه بازمي

 . شود انرژي تغيير شكل يافته از آنجا به ضمير آگاه فرستاده مي .5

در اين مرحله ابتدا انرژيِ تغيير شكل يافته، خاطرات  . رود و سپس اين انرژي از آنجا به ضمير ناخودآگاه مي .6
 .شود روند و خأل ايجاد مي هاي خنثي شده از آنجا به مخزن مي انرژي. كند شكل گرفته را خنثي مي

  2005 جون  12

  ). c .2ج شكل .ر(فكر كردن و سرزنش كردن خاطراتي هستند كه بازنمايي مي شوند 
. وع هستندروح مي تواند از طريق هوش الوهيت از الهام بهره مند شود بدون آنكه دقيقاً بداند چه اتفاقاتي در شرف وق      

و براي دست يافتن . تنها شرط الزم براي دريافت الهام از منبع الوهيت اين است كه فرآيند يافتن هويت حقيقي، حقيقي باشد
  . خاطرات را پاكسازي كنيد پيوستهبه هويت حقيقي بايد 

ل خود نمي گذارند و آنها هرگز ضمير ناخودآگاه را به حا. خاطرات، همراهان هميشگي ضمير ناخودآگاه هستند     
  ! خاطرات هرگز بازنمايي پيوسته ي خود را متوقف نمي كنند. رها نمي كنند

 "داستان مرد قانون"

  آه از اين اندوه
 !هاي دنياست كه همواره دوشادوش خوشي

 اندوهي تلخ 

W
w

w
.F

ac
eb

oo
k.

co
m

/ih
al

ea
ka

la



 
 

١٧٥ 
 

 كه بر سرخوشي زميني ما

 گذارد ي پاياني مي نقطه

 !گيرد هايمان را در بر مي و آرزو

 .توست كه خطرش را كوچك نپنداريپس به سود 

 ات در روزهاي شادماني

 به ياد داشته باش

 كه هيواليي ناشناس

 !همواره پشت سر تو در حركت است

  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

    
  
  
        

   تبديل از طريق هوش الوهيت  c.4شكل                                                
كردن كار خاطرات يك بار و براي هميشه بايد يك بار و براي هميشه آنها را پاك كرد و به  براي يكسره        

  .هيچ مبدل كرد

 هوُاپونوپونوی هويت حقيقی           

)                    حل مشکل(  

           تبديل از طريق هوش الوهيت

 ھوش الوھيت 

 ضمير فوق آگاه

ضمير آگاه

ضمير ناخودآگاه
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  . عزيز، دخترمان به دنيا آمد. پس از مدتي، م. براي بار دوم حقيقتاً عاشق شدم 69بود كه در لوا 1971سال        
حساس مي كردم هر روز بيشتر و بيشتر عاشق هر بود، ا. همانطور كه همسرم سرگرم مراقبت و تربيت م       

  . حاال دو نفر بودند كه بي اندازه دوستشان داشتم. دوي آنها مي شوم
به خانه : پس از اتمام تحصيالت تكميلي در يوتا در همان تابستان، من و همسرم مي بايد تصميمي مي گرفتيم       

  . و به تحصيالتمان ادامه دهيمي خودمان در هاوايي برويم، يا در همانجا بمانيم 
از زماني كه او را از . اول اينكه م. به محض آنكه در هاكاي ساكن شديم، دو معضل بزرگ برايمان پيش آمد       

  !بيمارستان به خانه آورديم دست از گريه كردن برنداشته بود
اي متوالي هر روز صبح كار من اين بود هفته ه. دوم اينكه سخت ترين زمستان قرن را در لويا پيش رو داشتيم      

كه به دستگيره ي داخلي درب آپارتمانمان لگد مي زدم و با مشت به لبه هاي آن مي كوبيدم تا يخي كه از بيرون 
  . روي آن را پوشانده بود بشكند

كه اين چيزها تازه حاال . حدوداً يك ساله بود ما متوجه وجود لكه هاي خون روي پتوي او شديم. وقتي م        
را مي نويسم مي فهمم كه گريه هاي پي در پي او واكنشي بود به مشكل پوستي شديدي كه بعدها تشخيص داده 

  . شد
. را تماشا مي كردم كه خود را مي خواراند و گريه مي كردم. شبهاي بسياري بيدار مي ماندم و با درماندگي م       

   .درمام استروئيد هم برايش بي فايده بود
. زد در سن سه سالگي مرتب خون از شكاف هاي محل هاي تا شدگي بدنش مثل آرنج و زانوهايش بيرون مي       

قشر ضخيمي از پوست سفت . كرد و از شكافهاي اطراف مفاصل انگشتان دست و پايش نيز خون تراوش مي
  . هاي داخلي بازوها و اطراف گردنش را پوشاند قسمت
. كردم و خواهرش به سوي خانه رانندگي مي. روز، پس از بازگشتمان به هاوايي، به همراه منه سال بعد يك        

ام و در حال حركت به سمت  ي قبلي آگاهانه، ناگهان به خود آمدم و ديدم كه تغيير مسير داده ناگهان، انديشه
  . هستم  70دفتر كارم در وايكيكي

و  "ايد؟ سالم، براي مالقات با من آمده": او به آرامي گفتبه محض ورود ما سه نفر به دفتر مورنا،        
خواهي از من  مي": نگاه كرد و به نرمي گفت. هاي روي ميزش بود به م همانطور كه مشغول مرتب كردن برگه

   "سوالي بپرسي؟

                                                            
٦٩ lowa 
٧٠ waikiki 
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ش و نگارهاي ها رنج و غم را به مورنا نشان داد، آثاري كه نق ل هايش را از هم باز كرد وآثار سا دست. م      
  . و چشمانش را بست "بسيار خوب،": مورنا در پاسخ گفت. ي فينيقيه بود قلم كاري شده هاي سياه همچون كتيبه

داد؟ خالق هواُپونوپونوي هويت حقيقي پاكسازي را شروع كرده  مورنا در آن لحظه داشت چه كاري انجام مي      
  . ني به پايان رسيده بود د، غم، و شيمي درمال خونريزي، زخم، در يك سال بعد، سيزده سا. بود

  شاگرد هواُپونوپونوي هويت حقيقي        
  

  2005جون  30
نطور كه الوهيت، هويت حقيقي انسان را در شباهت كامل  هدف زندگي اين است كه خود حقيقي خود باشي هما

  . كرانگي با خود ساخته است، در خأل و بي
اميدي، در خود فرو رفتگي،  نا. شوند الهامات يا خاطراتي هستند كه بازنمايي مي ي تجربيات زندگي، تجلي همه   

  . هستند "شيون پيش از مرگ"سرزنش، فقر، تنفر، خشم، و غم، همگي به زعم شكسپير 
راه اول اين است كه پاكسازي پي در پي را آغاز كند، و راه دوم اين است كه : ضمير خودآگاه بايد انتخاب كند  

  . دهد خاطرات مشكالت را پي در پي بازنمايي كنند اجازه
  2005دسامبر  12

: ماند اي كه هوش الوهيت به انسان داده است غافل مي ترين هديه خودآگاهي وقتي به تنهايي عمل كند، از با ارزش
شكل اين عدم آگاهي منجر به حل ناكارآمد م. تواند تشخيص دهد مشكل چيست به همين دليل نمي. هويت حقيقي

  . چقدر غمناك. ماند پايان باقي مي روح بيچاره براي هميشه در اندوهي بي. شود مي
اين ثروتي است "ضمير خودآگاه بايد با موهبتي كه هويت حقيقي در اختيار آن قرار داده است بيدار شود،       

  ".وراي قدرت درك
عواقب غفلت از آن منجر به ايجاد . دي استفناناپذير و اب - هوش الوهيت - هويت حقيقي، درست مثل خالقش     

  . ها يكي پس از ديگري فقر، بيماري، جنگ و مرگ نسل: شود رحم مي حقايقي دروغين و بي
 
 

  2005دسامبر  24
حال، . دهد جسم اصطالحي است كه در مورد خاطرات كاربرد فراواني دارد، و الهام در روح هويت حقيقي رخ مي

  . كند دهيد و ببينيد كه جهان فيزيكي پيرامون شما چطور تغيير مي حالت هويت حقيقي را تغيير
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حق انتخاب در دستان . شوند مسئول كيست؟ آيا الهامات مسئول وقوع اتفاقات اند يا خاطراتي كه بازنمايي مي      
  . ضمير خودآگاه است

  ) 2006جهشي به سال (ي  فبريه 7
تواند در جهت  پونوپونوي هويت حقيقي ارائه شده است كه ميدر اينجا چهار فرآيند حل مسئله به روش هواُ

كنند  بازسازي هويت حقيقي از طريق به خأل كشاندن خاطراتي كه مشكالت را در ضمير ناخودآگاه بازنمايي مي
  :مورد استفاده قرار بگيرد

در ذهن كنند،  كند كه مشكالت را بازنمايي مي مي  وقتي روح، خاطراتي را تجربه ".دوستت دارم" .1
سپاسگذارم كه اين فرصت را در . خاطرات خوبم، دوستتان دارم": خود و به زمزمه به آنها بگوييد

توانيد بارها و بارها تكرار  را مي "دوستت دارم" ".اختيار من قرار دادي تا تو و خودم را آزاد كنم
گر آنكه شما آنها را دارند م شوند و دست از بازنمايي شدن برنمي خاطرات هرگز فراموش نمي. كنيد

. توانيد حتي زماني كه از مسئله آگاهي نداريد هم استفاده كنيد را مي "دوستت دارم". پاك كنيد
توان پيش از انجام هر فعاليتي از قبيل جواب دادن به تلفن، تماس گرفتن با كسي،  براي مثال آن را مي

 . و يا رفتن به جايي آن را به زبان آورد

  . دوست بداريد، به آنان كه از شما تنفر دارند خوبي كنيددشمنانتان را   
  6:مسيح به روايت انجيل    

دوست "مثل . استفاده كنيد "دوستت دارم"توانيد همراه يا بجاي  اين فرآيند را مي ".متشكرم" .2
 . توانيد آن را در ذهن خود مرتب تكرار كنيد مي "دارم

وش بسيار خوبي براي حل مشكالت است، بويژه نوشيدن مقادير زيادي آب ر. آب خورشيدي آبي .3
آن را . اي آبي با درپوش غير فلزي تهيه كنيد يك ظرف شيشه. اگر اين آب، آب خوشيدي آبي باشد

اي را حداقل به مدت يك ساعت در معرض نور خورشيد يا زير  ظرف شيشه. از آب شير پر كنيد
توانيد  پس از اينكه آب خورشيدي شد، مي. ر دهيدقرا) نور آن بايد آفتابي باشد، نه مهتابي(نور المپ 

پس از دوش گرفتن يا . با آن غذا درست كنيد. آن را بنوشيد. آن را در موارد متعددي بكار ببريد
ها و سبزيجات دوست دارند با اين آب شستشو  ميوه. حمام كردن بدن خود را با آن آبكشي كنيد

آب خورشيدي آبي، خاطراتي را كه مشكالت را  ،"متشكرم"و  "دوستت دارم"درست مثل ! شوند
 !پس آن را الجرعه سربكشيد. كند كنند به خأل مبدل مي در ضمير ناخودآگاه بازنمايي مي
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به اين منظور . كنند ها خاطرات را پاك و تبديل به خأل مي خوردن اين ميوه. قاط توت فرنگي و قره .4
توانيد آنها را بصورت مربا و ژله هم  حتي مي. نيدتوانيد آنها را بصورت تازه يا خشكبار مصرف ك مي

 !مصرف كنيد

  2005دسامبر  27
توانيد  شما مي. از كلماتي كه در اين كتاب بكار رفته است به ذهنم رسيد "گويا"ي  نامه ي يك واژه ي تهيه چند ماه قبل ايده

  . رفته رفته با هر يك آنها آشنا شويد
ت، ضمير فوق آگاه،  ضمير  هوش الوهي: ام از چهار بخش تشكيل شده. من هويت حقيقي هستم : هويت حقيقي 

  .  اساس وجودي من، خأل و بيكرانگي، انعكاس دقيقي از هوش الوهيت است. خودآگاه، و ضمير ناخودآگاه
و . هاي حقيقي و منشأ الهام هستم من خالق هويت. نامحدود هستم. من هوش الوهيت هستم :هوش الوهيت
  . كنم خأل مبدل ميخاطرات ا به 

من بررسي . كنم ضميرهاي خودآگاه و ناخودآگاه را كنترل مي. من ضمير فوق آگاه هستم :ضمير فوق آگاه
كند اعمال  كنم و تغييرات الزم را در درخواست بخششي كه ضمير خودآگاه به روح الوهيت عرضه مي مي
و هميشه با خالق الوهيت . گيرم شوند قرار نمي يتحت تأثير خاطاتي كه در ضمير ناخودآگاه بازنمايي م. كنم مي

  . همسو هستم
توانم بگذارم خاطرات  مي. مند هستم از موهبت حق انتخاب بهره. من ضمير خودآگاه هستم :ضمير خودآگاه

اد توانم آنها را از طريق تمرين پي در پي هواُپونوپونو آز پايان ب من و ضمير ناخودآگاه فرمانروايي كنند، يا مي بي
  . توانم از هوش الوهيت كسب تكليف كنم من مي. كنم

. از آغاز خلقت تا كنون هستم  من مخزن خاطرات انباشته شده. من ضمير ناخودآگاه هستم :ضمير ناخودآگاه
جايي كه جسم و . شوند جايي كه تجربيات در قالب خاطرات بازنمايي شونده و يا به عنوان الهامات تجربه مي

من جايي هستم كه مشكالت در آن در قالب . شوند و الهامات د، خاطراتي كه بازنمايي ميجهان ساكن هستن
  . كنند خاطرات زندگي مي

من جايي هستم كه الهامات از هوش الوهيت، از . من اساس هويت حقيقي و هستي هستم. من خأل هستم :خأل
شوند با انسداد مسير جاري شدن  زنمايي ميخاطاتي كه در ضمير ناخودآگاه با. شوند كرانگي به آنجا وارد مي بي

  .كنند شوند اما مرا نابود نمي الهامات از هوش الوهيت، جايگزين من مي
هاي رز ظريفي از من به خأل هويت حقيقي  الهامات همچون گل. هوش الوهيت. من بيكرانگي هستم :بيكرانگي

  . جايگزين شوند توانند به راحتي با خارهاي خاطرات كنند و مي جريان پيدا مي
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كنم و سپس به ضمير  من در خأل ظهور مي. ي دست بيكرانگي، روح الوهيت ساخته. من الهام هستم :الهام
  . ام ي جديد شناخته شده من به عنوان يك پديده. روم ناخودآگاه مي

گر به حال ا. اي در ضمير ناخودآگاه از يك تجربه در گذشته ي به جا مانده سابقه. من حافظه هستم :حافظه
  . كنم خودم رها شوم تجربيات گذشته را بازنمايي مي

  . ي مربوط به گذشته در ضمير ناخودآگاه هستم ي يك تجربه ي بازنمايي شونده خاطره. من مشكل هستم :مشكل
  . من معلول الهامات و يا خاطرات بازنمايي شونده در ضمير ناخودآگاه هستم. من تجربه هستم :تجربه

  . اندازم  هويت حقيقي را با خأل، الهام، و خاطره به كار مي. من سيستم عامل هستم :سيستم عامل
ي در  يك فرآيند حل مشكل هاواييايي كهن كه توسط مورنا براي استفاده. من هواُپونوپونو هستم :هواُپونوپونو

من طلب بخششي  .توبه، بخشش، و تغيير: ام من از سه بخش اصلي تشكيل شده. زندگي امروز بروز شده است
. شود تا هويت حقيقي بازسازي شود شود و به هوش الوهيت عرضه مي هستم كه در ضمير خودآگاه آغاز مي
  . شود حركت من از ضمير خودآگاه آغاز مي

و درخواستي  .شود ي ضمير خودآگاه آغاز مي همن شروع فرآيند هواُپونوپونو هستم كه بوسيل. من توبه هستم :توبه
ضمير خودآگاه از طريق من است كه مسئوليت خود را در . يت است براي تبديل خاطرات به خألاز هوش الوه

  .كند قبال بازنمايي خاطرات در ضمير ناخودآگاه تصديق مي
من و توبه درخواست بخششي از ضمير خودآگاه به خالق الوهيت هستيم تا خاطرات . من بخشش هستم :بخشش

ضمير ناخودآگاه نه تنها غمگين است، بلكه از هوش الوهيت . ديل كندرا در ضمير ناخودآگاه به خأل تب
  . درخواست بخشش نيز دارد

هوش الوهيت از من براي خنثي و آزاد كردن خاطرات و تبديل آنها به خأل در ضمير . من تبديل هستم :تبديل
  . ي هوش الوهيت در دسترس هستم من تنها باي استفاده. كند ناخودآگاه استفاده مي

  . هويت حقيقي. من ثروت هستم :ثروت
و با انسداد مسير جاري شدن الهام از . اند من همان خاطراتي هستم كه جايگزين خأل شده. من فقر هستم :فقر

  !شوم هوش الوهيت به ضمير ناخودآگاه، جايگزين هويت حقيقي مي
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