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وتفکرات  هایکه چگونه از ناکام آموزدیبه ما م« فورد یدب»خانم  ینوشته «هیراز سا»کتاب 

 دایدست پ -میهست اشستهیآنچه شا-خود  یقیو به جهان حق میپس از آن خارج شو یکنندهوسیمأ

 .میکن

 یموهبت، نقاب نیشدن ا دهیو از ترس دزد میتوانمند یکه موجود میدانستیما از آغاز تولد م یهمه

 نی. اما امیخود از آن محافظت کن الیتا به خ -میآنچه هست ازر یغ– میساخت یخود داستان یو برا میزد

 .بردیمن یینقاب راه به جا اب یانسان چیکه ه ستنیا تیما نبوده و واقع ِیقینقاب، از آِن ما و خود حق

ترس، شجاعت خروج از داستاِن  نیوهراس بر ما غلبه کرد و ا ییتنها ،یگشتگآن پس احساس گم از

ما را پوشاند و مارا در توّهم  یزندگ قیعم قیها حقارا از ما گرفت. داستان مانیساختگ

 غرق کرد. -میرویبه دنبالش م یول میستیکه ن یموجود -مانیانگارهخود

 یبارهدر یرینظیب ِیشف آن به شگفتداستان ما پنهان است که با ک یهیدر سا یمهم اریبس راز

که هر کدام  ییهادادیرو ،شده لیتشک مانیزندگ یهادادیما از رو بی. ترکدیرس میمان خواهخلقت

اده است س یهابه دنبال راه یکه انسان گاه ستا نیبار اغم یبهتر شدن است. اما نکته یبرا یموهبت

 .سازدیم تینشان دادن مظلوم یبرا یها داستاناز آن ها،یکشف راز بزرگ ناکام یو به جا

ترس از  یکینکردن وجود دارد،  رییمهم در تغ یو دو نکته مینکن رییتا تغ میچسبیمان مبه داستان ما

دارد،  یدب جیست، نتاا است. البته مقاومت در برابر آنچه موجود مقاومت در برابر آن ،یگریو د رییتغ

 .کندیوآن موضوع را بزرگتر م  زدیریهم مه را ب درون ما رایز

 .میا رها کنمان رکرده و توقعات فیان را تلطمعواطف دیکنار گذاشتن ترس، با یاول، برا یمرحله در

 میکنیمرا درک  الیخو و خواب  لیاص دیام انیتفاوت م رایز برد،یم انیرا از م یدیام موضوع نا نیهم

 قتیحق ندیگویل میدل نیو به هم شودیم لیساده، به انکار تبد یلیخ االت،یکه خ میشویمتوجه م و

ت. نکته اس ندیخوشا اری، بسمیشیندیب یزندگ قیدرست حقا یاگر به معنا کهیدردناک است، در حال

شما را  «شودیدرست م زیعاقبت همه چ» جمله که نیا دیکه، هرگز اجازه نده ستنیا گریمهم د
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 یهابا گام گر،ید عبارت. به دینشو أسیتا دچار  دیآماده کن یهر موضوع یدهد. خودتان را برا بیفر

 .دینباش جهیدرست، نگران نت

 نی. امیبردار انیرا از م -خود دنیمظلوم د- یتفکِر خود مظلوم انگار دیاز کنار گذاشتن ترس با پس

ا از که ما ر ستیریمس ،انددر حق ما ظلم کرده گرانید مییبگو نکهیو ا ردیگیمان را متفکر وقت

 . ستیریپذ تیحس، مسئول نیز اا ییو راه رها داردیباز م شیشناختن خو

 ینار فردشان را ک یاز زندگ یقسمت ،یاند، هر چند نسبدهکر دایکه به تکامل دست پ ییهاانسان اکثر

 ساخته است. یقو یها فردآن، از آن یامدهایو پ هایریگاند که با سختکرده یسپر

 ماننندهکرهیخ یو با زندگ میرا با پدر و مادر خود باز کن یاحساس یهاگره ،یریپذ تیکنار مسئول در

ودرک مسائل و موضوعات دردناک گذشته وبا  رفتنیبا پذ تیکه در نها م،یها را خوشحال کنآن

 .شدن ماست تریقو یبرا یها نعماتآن یکه همه میشویمشکالت، متوجه م نیریز یهاهیاز ال یآگاه

 

 است: ریبه شرح ز یدرون یسازکپارچهی یبعد مرحله

 دهد؟یم یبه من چه حس دادیرو نیکه ا :دییو به خود بگو دیرا آشکار کن تانیمورد دردناک زندگ -۱

 ام؟داشته یدر چه هنگام نیاز ا شیاحساس را پ نی: ادیاز خود بپرس -۲

 است؟من داشته یبرا ییاحساس چه معنا نی: ادیاز خود بپرس -۳

 یماست ومعان یدردهای منشا م،یکنیبرداشت م یزندگ یهادادیکه از رو یینماند که معنا ناگفته)

 (.زندیرا رقم م یواقع ریغ یدردها ،یواقع ریغ

 .دیکن ادداشتیرا  یریگجهینت نیاز ا یناش (ی)آثار منف یتکرار یرفتارها -۴

 د؟یکنیرا محکوم م یچه کس دینیبب -۵

 د؟یایب شیچه پ دیزخم با نیبهبود ا ی: برادیاز خود بپرس -۶
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ا ابراز ر زیوهمه چ دیسیبه شخص مورد نظر بنو یا. نامهستیعال یعاطف یهازخم امیالت یبرا نوشتن،)

 (.دیکن

 .دیرا کشف کن هادادیموهبت رو -۷

 یدردناک زندگ یهادادیمارا به درک موهبت رو ،یسازکپارچهی ندیکردن مراحل فرآ یط قتیحق در

رک د نیبه ا رایز شود،یتر ممان روشنتالش ریموضوع ، مس نیا رفتنیبا پذ جهی. در نترساندیم

 یخود را به آگاه یاجزا یشده و همه یطراح یچه هدف خاص یبرا مانیکه زندگ میرسیم

 پا گذاشتن آرزوها، خود ری، با زمیده انیپا مانیدرون یهاوبه سرزنش می. خودمان را ببخشمیرسانیم

 ،یزندگ ی. جبران خطاهامیتوجه کن مانیمال تیها و امنو به سالمت جسم، رابطه مینکن ریرا حق

کردن  یمحکم، در راه ط یبنا ریما را با ز یهاموضوع، گام نیوهم گرداندیمان را بازماصالت

 دهیبه عقب کش دادهایتوسط رو گرید شود،یم زانیما م یدرون یهاکفه یوقت و کندیم ر،استواریمس

 .میشوینم

 

نظام  یو به شگفت میرا درک کن شیهایو سودمند هایژگی. وستیمان، پاداش زندگدرون داستان در

ه و سازنده کرد رییموضوع نگاهمان به داستان تغ نی. با درک امیشیندیب مانیدر خلقت وجود نشیآفر

 دیکنیم یسع باشد،مهم بوده  اریبه مرد بس ازین ییزناشو ی. مثاًل اگر در داستان شما در رابطهشودیم

اشند. با ب یقو مستقل و توانندیها بدون مرد، چگونه مزن دیکه نشان ده دیرفتار کن یطور یدر زندگ

 .میاودهکس که بنه آن م،یباش میاکه دوست داشته میشویم یبه کس لیخروج آگاهانه از داستان تبد

 خروج از داستان: یهاراه

 فیخودشان تعر دگاهیرا از دآن دیاند، بخواهشما بوده یزندگ یهادادیرو انیکه در جر یاز کسان -۱

 کنند.

 .دیسینکات روشن بنو تیبا رعا نیفرد خوشب کی دگاهیسرگذشت خود را از د -۲

 .دیگرد باشعقب نیمتوجه ا د،یگردیهر وقت به درون داستان خود بازم دیریبگ ادی -۳
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 نیوهم «ینشو دهیکن د یسع» که دیگویترس به ما م رایز م،ینکن یها توجهبه ترس نکه،یا انیپا در

 نیان انشدن در برابر داست میراه تسل .میشیندیها نبه مهارت و میدرون داستان خود بمان شودیباعث م

 نیکه ا میو بدان میری، از آن فاصله بگ میافکار در ذهن، ناظر بر اعمال باش یریکه در زمان درگ ستا

 .میرا باور دار زنده است که ما آن یتا زمان داستان است و کیفقط 

عظمت  جهیو درنت ایاز مسائل دن یآگاه و شیگشا دینهفته است که کل یداستانمان راز بزرگ یهیاس در

. دیشدن هم باش دهینشن یآماده و دیبگذار شیوجود خودمان است. پس از کشف درون، آن را به نما

 نیا مقابلکه در  دیشما مسئول هست و اندگانهیخود ب یوجود قتیها هنوز با حقاز انسان یلیخ رایز

 .دیباارزشتان را به جهان عرضه کن یهیهد و دینشده، با خود مهربان باش دیاتفاق ناام
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