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تمـام سـخن در ایـن یـک بیـت موالنـا آمده اسـت .همه حـرف بر
سـر این «خود» اسـت و آن «میزان» شـدن .اما این خود کیسـت
و آن میزان شـدن کدام اسـت؟
امـروزه آدمـی تمـام نـگاه و توجـه خـود را بـه بیرون دوخته اسـت
و نیازهـای درونـی خـود را بـه اشـتباه در بیرون جسـتجو میکند.
هماننـد مالنصرالدیـن کـه کلید را در خانه گم کرده بـود و آن را در
کوچـه جسـتجو میکرد و زمانی که از او پرسـیدند اگـر کلید را در
خانـه گـم کـردهای چـرا اینجا بـه دنبالش میگـردی پاسـخی داد
کـه بـه ظاهر اوج بالهت اسـت و در باطن وصف حال انسـان امروز:
«درون خانـه تاریک اسـت و اینجا روشـن!» و آدمی حتی نمیداند
کـه چـه میخواهـد و بسـان یـک خوابگـرد ،هـر چـه را کـه بـه او
میگوینـد و نشـانش میدهنـد حقیقـت پنداشـته و بـاور میکند.
او بیخبـر از درون خـود و آنچـه در آن میگـذرد سراسـیمه بـه
دنبـال دسـتاوردهای بیرونـی مـیدود ،از یکـی به دیگـری .میدود
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تا به احسـاس آرامش و خوشـبختی دسـت یابـد و این
عطـش تمامـی نـدارد؛ زیرا پاسـخ آنجا نیسـت .در آخر
بـه قیمـت عمـر گرانمایه ،دسـتهای او پـر از دانههای
شـنی میشـود کـه بــه راحتـی از میـان انگشـتانش
میلغزنـد و برایـش تنهـا دسـتهایی تهـی و نگاهـی
بیفـروغ باقی میمانــد.
مالنصرالدیـن یک گام از انسـان امروزه جلوتر اسـت ،او
حداقـل میدانـد کـه کلیـد را کجا گـم کرده اسـت اما
بـه مخیلـه انسـان امروزی هم نمیرسـد که پاسـخ ،آن
بیـرون نیسـت؛ او از خـود نمیپرسـد کـه چـرا حالـش
هیـچ خـوب نیسـت .جایـی در میانۀ راه شـاید بـه در و
دیـوار کوبیدن روحـش را حس کند و دریابد که بیهوده
مـیدود ،دریابـد کـه پاسـخ را بایـد در خـود جسـتجو
کنـد؛ امـا درون تاریـک اسـت ،چگونـه کلیـد را بیابد؟!
نویسـنده در ایـن کتاب به زیبایی؛ هم چراغی میشـود
فـرا راه شـما تا بهانـۀ تاریکی را به کنـاری نهید و هم با
شـفقتی سـنگدالنه! دست شـما را گرفته و گام به گام
به سـر وقـت «خود»تان میبرد و «میزان» شـدن را به
شـما میآموزد .با او همراه شـوید و به جای جستجو در
کوچـه ،در خانـه به دنبـال کلید بگردیـد و آن را بیابید.
زیـرا بـه گفتۀ یونـگ «هر آن کـه به بیرون بنگـرد رؤیا
میبینـد و آن کـه بـه درون بنگـرد ،بیـدار میشـود».
شهین پیشبین
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هیـچ دقـت کردهایـد کـه در دنیـای مـا چیـزی در حـال رخ دادن
اسـت؟ بـه نظـر مـن بایـد آن را بحـران اعتمـاد بنامیـم .مـردم بـه
یکدیگـر اعتماد ندارند .ما به همسـایه ،رؤسـا و سیاسـتمداران خود
اعتمـاد نداریـم .به خانواده ،همسـر و دوسـتان خود اعتمـاد نداریم.
چـرا؟ آیـا بـه ایـن دلیل کـه همه آنهـا فاسـدند؟ آیا بـه خاطر آن
اسـت کـه آنها فقـط به فکر خودشـان هسـتند؟
نـه.
علـت آن کـه ما بـه دیگـران اعتماد نداریم آن اسـت کـه در اعماق
وجودمـان ،بـه خود اعتمـادی نداریم.
درسـت اسـت .مـا در درونیتریـن الیههای وجـود ،به خـود اعتماد
نداریـم.
بـرای لحظـهای بـه ایـن موضوع فکـر کنید .مـا به احساسـات خود
اعتمـاد نداریـم پـس سـعی میکنیـم آنهـا را سـرکوب کنیـم .به
جـای آن کـه به دنبال خواسـتههای قلبی خود برویـم ،در محدودۀ
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امـن خـود باقـی میمانیـم .بـه آن بخشهایـی از خـود کـه قابـل
پذیـرش نمیدانیـم ،اعتماد نکـرده و در نتیجه روی آنها سـرپوش
میگذاریـم .نـدای درون خـود را نادیـده میانگاریـم و در بیـرون از
خـود به دنبـال پاسـخ میگردیم.
فقـدان اعتمـاد درونـی و تمایـل ما به جسـتجو در بیـرون از خود -
بـه دنبـال چیزی کـه بایسـتی از درون بیایـد  -موجب میشـود تا
بـر سـر حقیقت خود پـا بگذاریم 1مـن در این کتـاب از این عبارت
بسـیار اسـتفاده میکنـم و در ایـن هنـگام منظورم آن اسـت که ما
بـه خـود اعتمـاد نداریم .هـرگاه تصمیمهـای غلطـی میگیریم ،در
اغلـب اوقات دانسـته این کار را انجام میدهیم .حقیقت درسـت در
مقابـل چشـمان ماسـت ،مـا آن را میبینیم .او مناسـب تو نیسـت.
ایـن شـغل چون بـاری بر دوش تـو خواهد بـود .تو مجبور نیسـتی
تمـام مـدت کار کنـی ،بـه خانـه برو و بـا فرزندانـت وقت بگـذران.
بـا ایـن حـال ما چشـم بـر روی ایـن حقیقـت بسـته و آن را زیر پا
میگذاریـم .زیـرا بـه سـامانۀ هدایت درونی خـود  -که هرگـز ما را
بـه بیراهه نمیکشـاند  -اعتمـادی نداریم.
بـه مـواردی فکـر کنیـد که قولهایـی را که به خـود دادهایـد زیر پا
گذاشـتهاید و این امر موجب عدم اعتمادی همه جانبه شـده اسـت
و شـما در مـوارد دیگـر نیـز به خود اعتمـاد نمیکنید .بـا خود عهد
کـرده بودیـد کـه در محـل کار حـرف خـود را بزنیـد اما بـاز هم در
جلسـات کاری ،سـر جای خود سـاکت نشسـتهاید .خـود را متقاعد
کـرده بودیـد که این بار رژیم غذایی خود را سـفت و سـخت رعایت
کنیـد امـا بـاز هم تـرازو عـددی باالتـر را نشـان داده اسـت .متعهد
 .1توضیح« :پا گذاشتن بر سر حقیقت خود» ترجمه دقیق عبارتی است که توسط نویسنده
در متن این کتاب به کرات استفاده شده است .معنا و مفهوم این عبارت در واقع «چشمپوشی
کردن از حقیقت وجود» است و منظور از آن سرکوب کردن حقیقت وجود و نادیده گرفتن آن
است که بنا به رعایت امانت در سراسر این کتاب به صورت عبارت استفاده شده توسط نویسنده
«پا گذاشتن بر سر حقیقت خود» آورده شده است و در این صورت میتوان حقیقت خود را
به صورت موجودی فرض کرد که با پا گذاشتن بر سر آن ،در واقع آن را سرکوب میکنیم و
نادیده میگیریم.
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شـده بودیـد کـه تغییری ایجـاد کنیـد ،اما متوجـه شـدهاید که باز
بـه همـان رفتارهـای سـابق بازگشـتهاید ،رفتارهایـی که به شـدت
مایـل بودید از آنها دسـت بکشـید.
گاهـی اوقـات ،حتـی در صورتـی کـه بتوانیـم چیـزی را در دنیـای
بیـرون سـر جـای اولـش بازگردانیـم یـا مـواردی را تصحیـح کنیم
و سـر و سـامانی بـه آنهـا بدهیـم ،نقـش و نشـان ایـن مـوارد در
روان مـا باقـی مانـده و نمیتوانـد پـاک شـود .ایـن حالـت ،ماننـد
میخـی اسـت کـه بـه چوبـی کوبیـده شـده باشـد .اگـر بـا چکش
میخـی را بـه یـک تکـه چـوب بکوبیـد ،میتوانیـد میـخ را از چوب
بیـرون بکشـید امـا از حفـرهای که در چـوب بوجود آمـده خالصی
نداریـد .ایـن سـوراخ بـرای ابد باقـی میماند .ما همگـی حفرههایی
را در روح و روانمـان داریـم کـه نشـانگر جاهایـی هسـتند کـه بـه
خـود دروغ گفتهایـم ،خـود را مأیـوس یا تحقیـر کردهایم؛ نشـانگر
تمامـی مـواردی هسـتند کـه پـا بـر سـر حقیقـت خـود گذاشـته
و آن را نادیـده انگاشـتهایم .ایـن حفرههـا بـرای روان شـکاک و
بدگمـان مـا گواه و مدرک آن هسـتند کـه تو قابل اعتماد نیسـتی!
و هنگامـی کـه به خـود اعتمـاد نداریـم ،نمیتوانیم به خـود گوش
فـرا دهیـم .نمیتوانیـم بـرای تالشهایی کـه روحمان در ارشـاد و
هدایـت مـا دارد ،ارزش قائـل شـده و به آن توجه کنیـم .در نتیجه،
بـا اصـل و اسـاس وجود خود قطـع رابطه کـرده و نوعـی زندگی را
در پیـش میگیریـم که بـه نظر نادرسـت ،فاقد اصالـت ،نامعقول و
نابسـامان میرسـد.
ایـن کتـاب فراخوانـی بـرای شـیوۀ بودنی کاملاً نوین در ایـن دنیا
اسـت .در هر لحظـه از زندگی فراخوان و دعوتهـاي متعددي وجود
دارد .تمامـی آنهـا رقصکنـان در پیـش چشـمهاي مـا آمادهانـد تا
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از سـوی مـا پذیرفتـه شـده و چنیـن وعـده میدهند کـه امکانات و
فرصتهـای جدیـد را بـر ما خواهنـد بارید.
ایـن کتـاب فراخوانـی اسـت تا بـا خود رو راسـت و صادق باشـیم و
بـه درون خـود گوش فرا دهیـم ،اعتماد به خـود را بیاموزیم و برای
خـود ارزش قائـل شـویم .اینجـا منظور از خـود ،کلیت وجـود  -نه
فقـط بخشـی از خـود  -اسـت یعنـی بخشهای خـوب ،بخشهای
بـد و نیـز بخشهایـی کـه آنهـا را زشـت و کریـه 1مینامیـد .من
خـود بـه شـخصه دریافتهام هنگامـی که مـا از مواجهه بـا حقیقت
خـود طفـره میرویـم ،وقتـی بـر آنچـه کـه در اعمـاق وجودمـان
میدانیــم ،بـه خـوبـی میدانیـم و همــواره میدانسـتیم ،چشـم
میبندیـم ،ناچاریـم در زندگـی بــه کـم راضـی شـده و بـه نوعـی
مجبـور بـه مـدارا و سـازش با زندگی شـویم.
هـرگاه از انـکار دسـت بـر میداریم ،زمانی کـه دیگر انگیـزۀ اعمال
و تصمیمهایمـان تـرس نباشـد ،باالخـره میتوانیـم زندگی مبتنی
بـر یکپارچگی را آغـاز کنیم.
یکپارچگـی بـه معنـای کامـل بودن نیسـت .ایـن امر نوعی شـگرد
و ترفنـد نیـز نیسـت .یکپارچگـی شـیوهای از زندگی کردن اسـت،
شـیوهای اسـت کـه در آن بـا آنچـه هسـتیم و آنچـه میخواهیـم،
در یـک راسـتا قـرار میگیریـم .بـودن در یکپارچگی بهـرۀ نهایی و
اساسـی ما در زندگی اسـت .مـا عاقبت قادر خواهیم بـود تا زندگی
را در پیـش گیریـم کـه احسـاس میکنیم برایمان مناسـب اسـت.
ایـن کتـاب بـه شـما کمک خواهـد کرد تا ایـن دانش در دسـترس
شـما قـرار گیـرد و در ایـن راه به شـما یاری میرسـاند ،ابـزار الزم
را در اختیارتـان قـرار میدهـد و اشـتیاق را در دلتـان زنـده نگـه
مـیدارد تـا بـه این مسـیر ادامـه دهید.
1. the good, the bad, the ugly
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چنان که ریچارد باخ نوشته است:
«شـما آن چیـزی را بهتـر یـاد میدهیـد کـه بیـش از همه نیـاز به
دانسـتن آن داریـد» ،در مـورد من نیز مسـیرم به سـمت یکپارچگی
زمـانــی آغــاز شـد کــه در سنین دهــۀ بیست سـالگـی و فـاقـد
یکپارچگـی بـودم.
آن روز ،روزی بـود کـه رؤیـای بسـیاری از دختـران اسـت  -روز
ازدواجـم .خورشـید درخشـان بـود و گرمـای میامـی کمکـم بر ما
مسـتولی میشـد .من در حیاط سرسـبز خانۀ همسـر آیندهام کنار
اسـتخر نشسـته بـودم .همانطـور کـه در حـال گفتگـو بـا یکی از
صمیمیتریـن دوسـتانم بـودم کـه بـرای شـرکت در جشـن به نزد
مـن آمـده بـود ،بـه ایـن میاندیشـیدم که عکسهـا چگونـه از آب
در میآینـد .بـرای همیـن حولـهای روی صورتـم و حتی چشـمانم
انداختـه بـودم تا آفتاب سـوخته نشـوم.
آن روز ،روزی بـود کـه قـرار بود سرشـار از قول و قرارها باشـد .روز
شـروعی دوباره .لباس سـفید زیبـای من آماده بود .گلها سـفارش
داده شـده بودنـد .کیـک بـا گلهای دستسـاز تزئین شـده و افراد
مسـئول تهیه غذا سـخت مشـغول کار بودند .برنامۀ کاری آرایشـگر
نیـز کام ً
ال مشـخص بـود .همه چیز برای برپایی جشـنی پـر زرق و
بـرق ،با وسـواس زیـاد برنامهریزی شـده بود.
بـه نظـر میرسـید کـه قصـۀ شـاه پریـان بـرای مـن بـه واقعیـت
پیوسـته بـود ،درسـته؟
امـا اینطـور نبـود .آن روز ،روزی بـود کـه مـن مرتکـب بزرگترین
«اشـتباه» زندگیام شـدم.
ایـن «اشـتباه» اشـتباهی نبـود کـه مـن بعدهـا از آن مطلع شـوم.
نخیـر ،مـن آن روز این را میدانسـتم .آن روز صبح میدانسـتم که
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در حال ارتکاب یک «اشـتباه» هسـتم .معنای واژۀ اشـتباه را بیشتر
شـرح میدهـم زیرا مـن حقیقتاً به اشـتباه کـردن باور نـدارم .باید
بگویـم اشـتباهاتی کـه مـا مرتکـب میشـویم در اصـل موقعیتها
و شـرایطی هسـتند کـه بخشـی از طـرح الوهـی زندگی ما بـوده و
زیربنایـی را مهیـا میسـازند تـا متحـول شـده و رشـد کنیـم .این
«اشـتباه» بهتریـن چیـزی بـود که تـا آن زمـان برای مـن رخ داده
بـود زیـرا مـرا بـه این لحظـه هدایت کـرده و بـه من سـه موهبتی
را داده اسـت کـه بیـش از همـه دوستشـان دارم  -دخترانـم؛ اما در
آن صبـح روز عروسـیام میدانسـتم کـه واقعـاً ایـن مـرد را  -کـه
در حـال ازدواج بـا وی بـودم  -دوسـت نـدارم یـا حداقـل چنـدان
دوسـتش نـدارم که بخواهـم کل زندگیام را بـه وی اختصاص داده
و رابطـهای دائمـی و پایـدار بـا او داشـته باشـم .میدانسـتم کـه او
چنـان کـه میخواهـم بـا مـن رفتـار شـود ،بـا مـن رفتـار نخواهد
کـرد .طـی دوران نامزدی مـا ،نشـانههای زیادی از ایـن قبیل یکی
پـس از دیگری آشـکار میگشـت.
اما من بیش از آن واهمه داشتم که بتوانم این حقیقت را بپذیرم.
در عوض ،آن حوله را روی سرم انداخته بودم.
بـه جـای ایـن که بـه دوام ایـن ازدواج فکر کنـم ،در تلاش بودم تا
حواسـم را از نـدای درونـم پرت کنـم و همۀ حواس خـود را متوجه
حال و هوای جشـن عروسـی کـرده بودم.
مـن پـا بـر حقیقـت خـود گذاشـته و از آنچـه در اعمـاق وجـودم
میدانسـتم ،روی برگردانـدم .بـه جـای آن که با خود صادق باشـم،
تصمیـم گرفتم غـرق در نقشـه و برنامهریزی بـرای چگونگی انجام
کارهـا شـوم .آیـا تـا بـه حـال چنیـن رفتـار کردهایـد که بـه جاي
توجـه کـردن بـه چگونگـی اوضـاع ،تمـام وقت خـود را صـرف آن
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کنیـد کـه اوضـاع چگونـه بایـد باشـد؟ ایـن که بـر روی احسـاس
زجـرآور شـک ،سـرپوش بگذارید تـا اوضاع چنـان کـه برنامهریزی
شـده اسـت ،پیـش رود؟ ایـن کـه دیگران ممکن اسـت چـه فکری
کننـد را مقـدم بـر آنچـه خودتـان نیـاز داریـد ،بدانید؟ و بـه جای
قلـب ،از سـرتان پیـروی کنید؟
مـن همـواره تـا حـدی کمالگـرا بـودهام و در زندگی لیسـت بلند
باالیـی از چیزهایـی داشـتم که خواهـان بدسـت آوردن آنها بودم.
پیـش از نامـزدی ،در رشـتۀ وکالـت درس خوانـده و از دانشـگاه
آیـوی لیـگ فارغالتحصیـل شـده بـودم و به عنـوان وکیلـی موفق
کار میکـردم  -هـر کاری کـه انجـام میشـد در لیسـت کارهایـم
عالمـت میخـورد .گام بعـدی در لیسـت کارهایی که باید انجام
مـیدادم ،ازدواج کردن ،بچهدار شـدن و زندگـی در خانهای رؤیایی
در حومۀ شـهر بود.
طـی چنـد مـاه پـس از ایـن که بـه کائنـات اعالم کـردم کـه آمادۀ
ازدواج هسـتم ،همسـر آینـدهام را مالقـات کـردم .او نیـز «آمـاده»
بـود .پانـزده سـال از مـن بزرگتر و پیـش از این دو بـار ازدواج کرده
بود اما فرزندی نداشـت و آماده یافتن همسـری مناسـب و تشـکیل
یـک خانـواده بـود.
مـا از طریـق دوسـتان مشـترک بـه هـم معرفـی شـده بودیـم .از
لحظـهای کـه او را دیـدم ،بـه یـاد پـدرم افتـادم که وقتی بیسـت و
چهـار سـاله بـودم  -درسـت سـه سـال پیـش از ایـن که ایـن مرد
بـه زندگـیام پـا بگـذارد  -از دنیـا رفتـه بـود .او تیزهـوش ،بامـزه
دارای شـخصیتی جـذاب بـود .فـردی اهل عمـل ،پویـا و جاهطلب،
مالحظهگـر ،مسـئول و شـوخطبع بـود و همـواره ایدههایـی بزرگ
در سـر و برنامـهای رمانتیـک بـرای غافلگیـر کـردن من داشـت تا
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عشـق خـود را بـه مـن نشـان دهد .اولیـن قـرار مالقات بـه دومین
قـرار کشـیده شـد و پـس از آن هـر شـب یکدیگـر را میدیدیم .ما
در اواخـر مـاه آوریـل بـا هـم آشـنا شـدیم ،در اواسـط مـاه مِـی ،او
حـرف ازدواج را پیـش کشـید و در مـاه سـپتامبر ،حلقـهای بـا یک
المـاس پنـج قیراطـی در دسـتم کـرد .قـرار ازدواج را بـرای ماه مِی
سـال آینده گذاشـتیم.
خواسـتگاری ،یک حلقه و نهایت رؤیای یک دختربچه ،یک جشـن
عروسـی  -ایـن مـورد هـم در لیسـتم عالمـت خورد! من احسـاس
میکـردم هـر آنچـه را کـه میخواهـم ،دارم .ایـن خیـال باطـل به
طـول نینجامیـد .عاقبت مـن از خواب عمیقـم پریدم.
وقتـی مـا بـا هـم آشـنا شـدیم ،مـن بیسـت و هفت سـاله بـودم و
او چهـل و دو سـال داشـت .در آن زمـان مـن تـازه داشـتم زندگی
حرفـهای خـود را شـروع میکـردم ،امـا او بـا دو دهه زندگـی و کار
در جامعـه ،پایـگاه اجتماعـی محکمتری داشـت .من توسـط دنیای
او بلعیـده شـدم .خیلـی زود و پیـش از ایـن کـه بـه خـودم بیایـم،
دیـدم کـه در خانـۀ او زندگـی میکنـم ،بـا دوسـتان او معاشـرت
دارم و برنامـه زمانبنـدی شـدۀ او را دنبـال میکنـم .مـن از شـیوۀ
زندگـی خودم دسـت کشـیده و بـه زندگی او وارد شـده بـودم .اگر
او میخواسـت مسـافرت کنیـم ،بـه مسـافرت میرفتیـم .اگـر او
میخواسـت قبل از شـام برای نوشـیدن چیزی بیرون برود ،منتظر
او میمانـدم تـا بـه خانه بازگـردد .اگـر او میخواسـت ،تنیس بازی
میکردیـم .اگـر او میخواسـت تعـدادی از دوسـتانش را بـه خانـه
دعـوت کنـد ،من میبایسـت هـر کاری داشـتم زمین میگذاشـتم
تـا از آنـان پذیرایـی کنم.
مـن کسـی بودم کـه اوقـات تنهائـیاش را دوسـت دارد و به خاطر
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مـیآورم که در آن دوران احسـاس میکردم که گویی در دیزنیلند
بـه سـر میبـرم .هـر لحظـه جشـنی یـا گردهمایـی در میـان بـود
کـه بـایسـتی بــرای آن برنـامـهریـزی
یکپارچگی شـیوهای از
میشـد .اگـر مـن در مـورد ایـن زندگی
زندگـی کـردن اسـت،
پـر جنـب و جـوش اعتـراضـی داشتـم،
شـیوهای اسـت که در
یـا سـرزنش شـده و بـه گوشـهگیری و
آن بـا آنچـه هسـتیم
انزواطلبـی متهـم میشـدم و یـا او ادعـا
و آنچـه میخواهیـم،
مـیکــرد کـه تمـام ایـن کـارهـا را بـه
در یـک راسـتا قـرار
خاطـر مـن انجـام میدهـد؛ پـس بهتـر
میگیریـم.
اسـت به جـای ایـن حرفهـا بـه دنبال
شـناخت بیشـتر همسران دوسـتان وی باشـم .در نتیجه ،بعد از هر
بـار بحـث و مجادلـه مـن عقب نشـینی کـرده و بـا همان نقشـه و
برنامهریزیهـای وی پیـش میرفتـم .گاهـی اوقـات بـه من خوش
میگذشـت امـا در تـه قلبـم میدانسـتم کـه چیـزی غلط اسـت.
هـر چنـد کـه مـن میتوانسـتم بـر جشـن ازدواج تمرکـز کنـم و
در مـورد مشـکالتی کـه در رابطـۀ ما وجود داشـت چیـزی نگویم،
امـا مـادرم نمیتوانسـت سـاکت بنشـیند .از لحظهای کـه او را دید
احسـاس کـرد کـه بـه مـردی که قـرار بـود مـن بـا او ازدواج کنم،
اعتمـادی نداشـته و دوسـتش نـدارد .مادرم بـا اختالف سـنی ما و
ایـن کـه او دو بـار در ازدواج شکسـت خـورده بود ،مشـکل داشـت.
من همسـر سـوم وی محسـوب میشـدم .هـر چقدر هم کـه مادرم
بـا مـن در ایـن مورد بحث کـرد و تالش کـرد تا مرا متقاعد سـازد،
توجهـی نکـردم .او چنـان بـا ازدواج مـا مخالـف بود که در مراسـم
کمـک مالـی بـه عـروس شـرکت نکـرده و بـا پرداخـت هیـچ گونه
پولـی موافقـت نکـرد؛ او حتـی مدتهـا با مـن حرف نمـیزد .برای
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مـن کـه دختـری وظیفهشـناس بـودم ،ایسـتادن رو در روی مادرم
و ادامـۀ رابطـه بـا نامـزدم ،یکـی از دشـوارترین تصمیماتـی بود که
در زندگـی گرفتـم .ایـن مقابلـه ،نبردی بـود که از نظـر عاطفی مرا
درمانـده کـرد .صبـح روز عروسـی ،حتـی مطمئن نبودم کـه مادرم
به جشـن عروسـی بیاید.
مـادر مـن حـق داشـت که نگـران باشـد .طـی دوران نامـزدی ،من
و نامـزدم الگـوی ارتباطـی ناسـالمی داشـتیم و مشـکالت مـا مدام
حادتـر میشـد .مـا بارهـا و بارهـا بـه هـم زدیـم و بعـد از هـر بـار
بـه هـم زدن ،مـن تـا سـر حـد مـرگ میترسـیدم کـه تنهـا بمانم
و از طـرح و نقشـهای کـه بـرای زندگـیام داشـتم بـاز بمانـم و
هـر بـار بـه سـرعت بـه سـوی وی بـاز میگشـتم .مسـئله هـر چه
کـه بـود و حـق بـا هـر کـه بـود این مـن بـودم که بـا شـدت تمام
عذرخواهـی میکـردم .هـر چیـزی را کـه فکـر میکردم او دوسـت
دارد بشـنود میگفتـم و یادداشـتی طوالنـی مینوشـتم مبنـی بـر
ایـن کـه قول میدهـم که تغییـر کنم و «ایـن» دیگر هرگـز تکرار
نمیشـود .خـودم را تـا حـدی که التمـاس کنم ،کوچـک میکردم
و عجیـب آن کـه وقتـی او بـا بیمیلـی رضایـت مـیداد تـا بـه من
«شانسـی دوبـاره» بدهـد ،مـن همـواره ایـن احسـاس را داشـتم
کـه برنده شـدهام!
از چنـد مـاه بعـد از نامـزدی ،مـا شـروع بـه رواندرمانـی کردیـم.
بـا ایـن کـه مـن طرفـدار پـر و پـا قـرص رواندرمانـی و یادگیـری
مهارتهایـی بـودم کـه به افـراد برای ارتباط با شـریک زندگیشـان
یـاری میرسـاند ،مـا هرگز به بخش رابطـه برقرار کردن نرسـیدیم.
نشسـتهای رواندرمانـی مـا درسـت ماننـد جراحـی اورژانسـی
بـرای بنـد آوردن خونریـزی بـود که با هـر فوران خشـمی در میان
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مـا ایجـاد میشـد .درسـت ماننـد آن بـود کـه بخواهیـم بـه خاطر
فرزنـدان رابطهمـان را حفـظ کنیـم ،امـا مـا هنـوز ازدواج نکـرده و
فرزندی نداشـتیم! بارها و بارها مواردی از این دسـت پیش آمد که
میتوانسـتم بـا حقیقت روبرو شـده و از رابطهای کـه از همان ابتدا
ناسـالم بـود ،بیرون آیـم اما من کمـاکان علیرغم تمامی مشـکالت
و مخالفتهـا سـرم را بـه زیر انداخته و بـه راه خود ادامـه میدادم.
اگـر قـرار اسـت ابتـدای یـک رابطـه مـاه عسـل باشـد ،پـس کامالً
معلـوم بـود کـه مـا دچـار دردسـر و مشـکل شـده بودیـم .مـا بـه
زحمـت ایـن رابطـه را تـا روز ازدواجمـان کشـاندیم .با این که سـر
ایـن ازدواج مـادرم چنـدان بـا من حرف نمـیزد ،قادر نبـودم آن را
بـر هـم بزنـم .مـن بیـش از آن وحشـتزده بـودم کـه بـه او یـا هر
کـس دیگری بگویـم از درون در حال مرگـم و خودم خوب میدانم
کـه در حـال ارتـکاب اشـتباهی فجیع هسـتم.
بنابرایـن آن روز صبـح مـاه مـی ،حولـهای کـه بـر سـر و صورتـم
انداختـم ،بـرای مـن معنایـی بیـش از یک معنـای ظاهری داشـت.
زمانـی کـه نامـزدم قرار بود بـه میامی بیایـد اما هنوز نرسـیده بود،
مـن زیـر آن حوله پنهان شـده بودم .زمانی که تلفـن آن خانه زنگ
میخـورد امـا پیغامی نمیگذاشـتند ،من زیر آن حوله پنهان شـده
بـودم .زمانـی که حرف مسـائل اقتصـادی در میان بود ،مـن زیر آن
حولـه پنهان شـده بـودم .زمانی کـه خباثـت و بدذاتیهـا و تمامی
قولهـای بیپایـه و اسـاس او  -قولهایـی مبنی بر این کـه از فردا
اوضـاع تغییـر میکنـد  -را نادیده میگرفتـم ،زیـر آن حوله پنهان
شـده بـودم .زمانـی کـه او تمام شـب در حـال ایمیـل زدن یا تلفن
بـه شـرکای کاریاش بیـدار میمانـد ،زیـر آن حولـه پنهـان شـده
بـودم .زمانـی کـه متوجـه رفتارهـای ناپسـند وی ،بهانـه آوردنها،
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توجیـه کردنهـا و دغلکاریهایـش میشـدم ،آن حولـه را بـر
روی چشـمهایم کشـیده بودم .من بـرای یافتـن «حقیقت» تالش
میکـردم؛ امـا کام ً
ال نسـبت به حقیقـت وجود خـود بیتوجه بودم.
حجـم انـکار و شـک بـه خـود ،در مـن قابل بـاور نبود! مـن آنچه را
در اعمـاق وجـودم بـاور داشـتم قربانـی کـرده بـودم زیرا به شـدت
نیازمنـد آن بـودم تا خود را متقاعد سـازم تصمیم درسـتی گرفتهام
و باالخـره چیـزی یا کسـی عاقبت به اوضاع سـر و سـامان میدهد
(اگـر بخواهـم در مـورد او منصـف باشـم بایـد بگویم که مهـم نبود
کـه «حقیقـت» محـض چه بود بلکه مهـم آن بود که برداشـت من
از او و رفتارهایـش نشـانگر انتخاب فردی مناسـب باشـد .در نهایت
ایـن رفتـار او نبـود کـه مـرا بـه ایـن وضعیـت فقـدان یکپارچگـی
رسـانده بـود بلکـه موضـوع ایـن بـود کـه مـن پا بـر حقیقـت خود
گذاشـته و آن را نادیـده گرفتـه بودم!)
حـاال ،تقریبـاً بیسـت سـال بعـد از ایـن جریـان و تعامل با هـزاران
نفـر طـی ارتبـاطات حرفـهایام بـه عنـوان مـربـی ارشـد جـامـع
زندگـی ،1برگزارکننـدۀ کارگاه و معلـم رشـد شـخصی و تسـلط در
زندگـی ،میدانـم افراد زیادی هسـتند کـه مانند من اجـازه دادهاند
وابسـتگی بـه انجـام کارهای یک چک لیسـت ،تمنای مورد عشـق
واقـع شـدن و یـا ترس از تغییـر موجب گردد تا حقیقـت خویش را
نادیـده انگاشـته و بـر سـر آن پا نهند .بـه مواردی فکـر کنید که به
خـود اجـازه دادهاید آنچه را که ناپسـند اسـت بپذیرید .بـه مواردی
فکـر کنیـد کـه بـه آنچه کـه دوسـت نداشـتید ،تـن در دادهاید .به
مـواردی فکـر کنیـد کـه صدایتـان را در گلـو خفـه کردهایـد .بـه
مـواردی فکـر کنیـد که قـدرت خـود را به دیگـری واگـذار کرده و
ناتـوان بـر جـا ماندهایـد .هـر چقدر هـم که مـا تجربیـات متفاوتی
 :Integrative Life Coach .1مربـی جامـع زندگـی شـخصی اسـت کـه بـه فـرد کمک میکنـد تا در
تمامـی حیطههـای زندگـی تغییراتـی ایجـاد کند تا بـه اهدافش برسـد .وی همچنین بـا تکنیکها
و برنامههـای خاصـی بـه فـرد یـاری میرسـاند تـا از زخمهای گذشـته شـفا یابد.
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فـرد یکپارچه شـخصی اسـت کـه زندگـیاش بـه دور از تضاد و
تناقـض اسـت .آنچـه کـه میگویـد انجـام میدهـد و آنچـه که
انجـام میدهـد میگویـد .کسـی کـه بیـرون و درونـش یکـی
اسـت و آنچـه در بیـرون نشـان میدهـد بـا آنچـه در درون
احسـاس میکنـد ،در یک راستاسـت .کسـی کـه از بیـان آنچه
کـه برایـش مهم اسـت و این که میخواهـد در ایـن دورۀ زندگی
بـا چه کسـی بـه سـر بـرد ،ابایـی نـدارد .اعمـال و انتخابهای
او بـا ادعاهایـش در یـک راسـتا و نشـانگر آن هسـتند کـه وی

مقدمه

از سـر گذرانـده باشـیم ،چنین رفتارهایـی در طول زندگـی از همۀ
مـا سـر زده اسـت .مـن آن را زندگـی در تضاد و تعارض بـا آنچه در
اعمـاق وجودمـان از آن آگاهیـم ،میخوانم.
عاقبـت مرحلـهای در زندگـی میرسـد کـه میگوئیـم «دیگر بس
اسـت» .جایی که کاله سـر خود گذاشـتن یا مایه گذاشـتن از خود،
بیـش از حـد زجرآور میگـردد ،زمانی که گیر افتـادن در موقعیتی
ناجـور و بـه کـم راضی شـدن و دسـت زدن بـه کارهـای حقیرانه و
کوچـک ،دیگـر در حـد و انـدازۀ مـا نیسـت ،زمانی که دیگر شـیوۀ
قدیمـی زندگـی کـردن را تـاب نمیآوریـم ،زیـرا خود را مسـتحق
بیـش از ایـن میدانیم.
خبـر خـوب ایـن اسـت کـه چنانچـه شـما در حـال خوانـدن ایـن
کتـاب هسـتید بـه این معناسـت کـه شـما آمادهایـد  -آمادهاید تا
بـه خـودی نوین ،به بهترین نسـخۀ خود قـدم بگذاریـد .چگونه؟ با
اعلام بـه خـود و کائنات که شـما لیاقت بیشـتری داریـد ،آمادهاید
تـا از نادیـده گرفتـن حقیقـت خـود دسـت برداریـد و آمادهایـد تا
زندگـی رؤیایی خـود را آغـاز کنید.
من این را زندگی در یکپارچگی مینامم.
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خـود را ارزشـمند دانسـته و الیق آن میدانـد تا آنچـه که آرزو
میکنـد ،متجلی سـازد.

بـا ایـن اوصـاف ممکـن اسـت فکـر کنیـد کـه یکپارچگـی هدفـی
بلندپروازانه و دور از دسـترس اسـت و برای رسیدن به آن الزم است
بـه اسـتانداردهای ویـژهای از کامـل بودن دسـت یابیـد .باید بگویم
کـه چنیـن نیسـت .یکپارچگـی مقصد نیسـت بلکه شـیوهای از

زندگـی کردن اسـت .یکپارچگی ،یک سیسـتم راهنمـای درونی
اسـت که هرگز شـما را بـه بیراهه نمیکشـاند.
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مـا همگی بـا یک آگاهی در اعمـاق وجودمان به دنیـا آمدهایم  -ما
خود این را تشـخیص میدهیم که چه چیزی درسـت و چه چیزی
غلـط اسـت؛ امـا یـاد گرفتهایم که این مکانیسـم شناسـایی سـریع
را نادیده بگیریم .درسـت مانند آن که سیسـتم هشـداردهندۀ دود
خانـه شـروع بـه آژیر کشـیدن کند و مـا گوشگیری در گوشـمان
گذاشـته باشـیم تـا صـدای آن را نشـنویم .خانـه در آتش سـوخت!
پیـش از آن کـه دیر شـود بجنبید!
هـر بـار کـه صدایتـان را در گلـو خفـه میکنیـد ،زبـان بـه دنـدان
گرفتـه و حرفـی را نمیزنیـد ،یکپارچگـی خود را قـورت میدهید!
در ایـن کتـاب میخواهـم بـه شـما بیامـوزم کـه چگونـه دوبـاره با
سـامانۀ هدایـت درونـی خود ارتبـاط برقـرار کنید .من این سـامانه
را هشـدارگر همراسـتایی با یکپارچگـی یا «من هسـتم» 1مینامم.
هنگامـی که میآموزیم که همراسـتا و هماهنگ بـا آنچه در اعماق
وجـود خـود میدانیم ،زندگـی کنیم در یکپارچگی به سـر میبریم
و بـه سـر بـردن در یکپارچگـی بـه این معناسـت کـه در زندگی ما
دیگـر خبـری از تضاد ،تعارض ،بی سـر و سـامانی و ناامنی نیسـت.
کمـی در ایـن مـورد فکر کنید .ما شـغلی داریم کـه از آن متنفریم،
 .1منظـور

Integrity Alignment Monitor

اسـت کـه حـروف اول آن جملـۀ  I AMرا شـکل میدهـد.
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در رابطـۀ زناشـویی باقـی میمانیـم که تمـام انرژی مـا را میمکد،
بیـش از تـوان مالـی خـود خـرج میکنیـم و آنچـه را کـه حقیقتـاً
احسـاس میکنیـم پنهـان میسـازیم .مـا مـدام دچـار تعـارض و
جنگ و همواره در حال زورآزمایی هسـتیم .تعجبی ندارد بسـیاری
از مـا همـواره درمانـده و خسـته به نظر میرسـیم.
این کتاب فراخوانی برای یک زندگی متفاوت است.
زمانـی کـه مـن عاقبـت از همسـرم جـدا شـدم و طلاق گرفتـم،
دوسـتانم مـدام به مـن میگفتند کـه چقدر عالی به نظر میرسـم.
وقتی که از من می پرسـیدند« :چه کار کـردهای؟» جواب میدادم:
«طلاق گرفتـهام!» بعدهـا فهمیـدم ایـن طلاق نبوده کـه موجب
شـده تا این حد احسـاس سـرزندگی و شـادابی داشـته و چنین به
نظـر برسـم بلکه مانـدن در آن رابطه و زندگی فاقـد یکپارچگی بود
کـه رفتارهـای خـود تخریبی مـرا زنده نگه میداشـت و مـرا چه از
نظـر فیزیکـی و چه از نظـر عاطفی سـنگین میکرد.
هنگامـی کـه یاد میگیریـم از نادیده انگاشـتن حقیقت خود دسـت
برداریم ،تمامی بارها را از دوشمان به زمین میگذاریم و قادر خواهیم
بـود تـا به سـمت زندگـی کـه برایمـان مناسـب اسـت گام برداریم.
ایـن کتـاب کمی شـبیه یـک رژیـم غذایی سم ُزداسـت .قرار اسـت
تمامـی چیزهایـی کـه ما را سـنگین کرده اسـت رها سـازیم .دکتر
دیانـا مینـی چـی ،نـویسنـدۀ کتـاب سـمزدایـی کلـی مینویسـد:
«بهتر اسـت سـموم را بیش از همه مانع بدانیم تا زهر  -سـدهایی
بـر سـر راه زندگی و سلامتی که مـا واقعاً خواهان آنیـم» .این مانع
ممکن اسـت شـغلی باشـد که برای شـما مناسـب نیسـت و هرگز
نبـوده اسـت امـا شـما از تغییـر آن بینهایت میترسـید .ایـن مانع
میتوانـد تعهـدی باشـد کـه آن را بـه عهـده گرفتهاید و بـا آن که
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در آن زمـان میدانسـتید کـه کار اشـتباهی اسـت ،اما چشـم خود
را بـر این احسـاس بسـتهاید زیـرا نمیخواسـتید کسـی را ناامید و
مأیـوس کنیـد .ایـن مانع ممکن اسـت موضوعی در مورد سلامتی
شـما باشـد کـه مواجـه شـدن بـا آن را پشـت گـوش میاندازیـد.
ایـن مانـع میتوانـد آن رابطهای باشـد کـه اخطارهـا و عالئم خطر
پیـش آمـده در آن را سـالیان سـال اسـت کـه نادیـده میگیریـد.
کتـاب «چگونـه در هـر موقعیـت انتخاب درسـت داشـته باشـیم»
در مـورد شـروع یـک زندگـی بـر اسـاس معیـارهـا ،استـانداردهـا،
خواسـتهها و آرزوهـای خود شماسـت .ایـن کتاب در وهلـۀ اول در
مـورد مواجـه شـدن بـا تـرس ،شـرم و باورهـای غلطـی اسـت کـه
موجـب شـدهاند شـما دچـار چنـان موقعیتهایی شـوید و سـپس
در مـورد زندگـی مبتنـی بـر ارزشهـای درونـی خـود شـما اسـت
زیـرا خـود شـما و تنهـا خـود شـماییـد کـه کارشـناس زنـدگـی
خـود هسـتید.
ایـن کتـاب بـه شـما کمـک خواهـد کـرد تـا بـا تصمیمـات مهـم
زندگـی مواجـه شـوید؛ تصمیماتـی ماننـد :چـه شـغلی را بایـد
قبـول کنـم؟ یـا آیـا بایـد بچهدار شـوم یا نـه؟ و چه وقـت؟ در طی
خوانـدن ایـن کتـاب ،کمـی که پیـش رویـد ،در خواهیـد یافت که
زندگـی در یکپارچگـی ،انتخابـی لحظه به لحظه اسـت .این شـیوۀ
زندگـی میتوانـد به شـما نشـان دهد کـه چگونه در هـر موقعیتی
گزینههـای مناسـب برای خـود را تشـخیص دهید :از منـو غذا چه
چیـزی را سـفارش دهید ،چـه فیلمی را ببینید ،دعوتـی را بپذیرید
یـا تصمیـم بگیریـد بـرای صـرف اوقاتـی در سـکوت و آرامـش در
خانـه بمانیـد یـا با کسـی که سـر قـرار رفتهایـد صمیمی شـوید یا
خیـر .ایـن امـر به شـما ایـن قـدرت را میدهد تـا حقیقت خـود را
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به شـیوهای طبیعی بیان کنید ،جلوی کسـی که پشـت سـر شـما
حرفـی زده یـا شـایعه میسـازد ،بایسـتید یـا در رسـتوران غـذای
خـود را پـس بفرسـتید بـدون ایـن کـه از این بابـت نگران باشـید
کـه ممکـن اسـت بابـت ایرادگیر و لـوس بودن مـورد قضـاوت قرار
گیریـد یـا نگـران این باشـید کـه بگویند خـود را خیلی دسـت باال
میگیریـد .ایـن رویکـرد شـما را قـادر میسـازد تـا زندگـی عاری
از تضـاد و تعـارض داشـته باشـید؛ زندگـی کـه در تمامیـت بوده و
سرشـار از آرامش اسـت.
معمـوالً حداقـل در یـک حـوزه از زندگی ،چـه در رابطۀ زناشـویی،
چـه در سلامتی ،چـه در شـغل و چـه در روابط ،جایی وجـود دارد
کـه آنچـه را کـه احسـاس میکنیم درسـت نیسـت تعمـدا ً نادیده
میگیریـم یـا روی آن سـرپوش میگذاریـم .این عـدم آرامش ،این
اضطـراب زجـرآور ،ایـن صـدای مالیـم اما دائمی در سـر مـا که در
تالش اسـت بـه ما اخطار دهـد اوضاع را عوض کنیـم  -اینها همه
عالئـم آن هسـتند کـه مـا در عـدم یکپارچگـی زندگـی میکنیم.
و مسـئله آن اسـت کـه هـر چـه مـا تمـاس و ارتبـاط خـود را بـا
یکپارچگـی بیشـتر از دسـت میدهیم ،بیشـتر احتمـال آن میرود
کـه بـه انتخـاب گزینههایـی کـه ایـن فاصلـه و جدایی را بیشـتر و
بیشـتر میکنند ادامه داده و از یکپارچگـی دور و دورتر گردیم .این
شـرایط مثـل ایـن اسـت که بـر سـطح دریا سـرگردان و شـناورید.
یکپارچگـی شـما فانـوس دریایـی در افـق اسـت .هنگامـی کـه به
سـمت سـاحل شـنا میکنید ،نور فانوس قـوی و قویتـر میگردد
تـا باالخـره به منزل میرسـید .امـا وقتی که بیش از حد از سـاحل
دور میشـوید ،امـواج دریـا شـما را دور و دورتـر میکنند .همچنان
کـه جریـان آب شـما را بـه دل دریـا میکشـاند ،نـور فانـوس در
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دوردسـتها ضعیف و کمسـو میگـردد .عاقبت دیگر بـه هیچ وجه
نمیتوانیـد نـور آن را ببینیـد و کامالً راه برگشـت را گـم میکنید.
هنگامـی کـه اجازه میدهیـم یکپارچگی ،مـا را راهنمایی و هدایت
کنـد ،همـه چیـز آسـانتر وشـفافتر میگـردد .گویـی تا بـه حال
در تاریکـی میزیسـتهایم و ناگهـان کسـی چراغ را روشـن میکند.
و این شخص ،خود شمایید.

چگونه از این کتاب استفاده کنید

30

این کتاب به سـه بخش تقسـیم شـده اسـت .در بخش  ،1شـما را به
درک منحصـر بـه فـردی از تعریف من از یکپارچگـی دعوت میکنم
و ایـن کـه زندگـی در یکپارچگـی بـه چـه مفهومـی اسـت .مـا بـه
رباینـدگان یکپارچگـی  -الگوهایی که مـا را از زندگی در یکپارچگی
بـاز میدارنـد  -نگاهـی میاندازیـم .در مییابیـم که اعتمـاد به خود
بـه چـه معنا اسـت و پـس از آن ،ابـزاری قدرتمند را به شـما معرفی
میکنـم ،ابـزاری که در درون شماسـت و به شـما کمـک میکند از
نادیـده انگاشـتن حقیقـت خود دسـت برداریـد .این ابزار ،هشـدارگر
همراسـتایی بـا یکپارچگـی یـا «مـن هسـتم» نـام دارد کـه همۀ ما
یکـی از ایـن هشـدارگرها را در درون خود داریم .بـه همۀ ما در زمان
تولدمـان یکـی از آنها داده شـده اسـت اما بسـیاری از مـا هرگز یاد
نگرفتهایـم کـه از آن اسـتفاده کنیـم .در ایـن کتـاب من قصـد دارم
کـه بـه شـما نشـان دهـم کـه چگونـه میتـوان از آن اسـتفاده کرد.
هشـدارگر «من هسـتم»ِ شـما ،به شـما یاری میرسـاند تا جهت
توجـه و تمرکـز شـما دوبـاره از نـو تنظیم شـده و به جـای این که
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بیرون شـما باشـد ،توجه شـما را به سـمت درونتان و آنچه
متوجه
ِ
در آن میگـذرد معطـوف دارد .بدیـن ترتیـب شـما قـادر خواهیـد
بـود تـا راهنمـای درونـی خـود را بازیافتـه و بـر اسـاس آن زندگی
کنیـد .همچنیـن در بخش اول میآموزیـم از عطوفت و خیرخواهی
کائنـات بهـره بریـم و درک کنیـم کـه کائنـات تـا چـه حـد یـار و
یـاور و راهنمـای قدرتمنـدی اسـت ،همـواره در کنـار ماسـت و به
مـا بازخـورد میدهـد .او بـه مـا یـاری میرسـاند تـا دریابیـم کجا
از یکپارچگـی خـارج شـده و بـرای ادارۀ این شـرایط بـه چه چیزی
نیـاز داریـم تـا بتوانیم جهـش بعـدی را در روند تحـول و دگرگونی
خـود انجـام دهیـم .بخـش  1در انتهـا بـه مـا میگوید بعـد از این
کـه دریافتیـم چـه بهایـی را پرداختهایم تا یـک زندگـی میانمایه
داشـته باشـیم ،اعتـراف کنیم که« :دیگر بس اسـت!» و به سـفری
کـه کتـاب یکپارچگـی مـا را بـه آن فـرا میخواند ،متعهـد گردیم.
در بخـش  ،2هفـت گام را در پیـش میگیریـم کـه به شـما کمک
میکننــد تـا بـه الیـههـای عمیـقتـری رفتــه و تمـامـی افـکار
منفـی ،باورهـای محدودکننـده ،رفتارهـای خودتخریبـی و ترفند و
نیرنگهایـی را کـه هیچ منفعتی برای شـما ندارند آشـکار سـازید.
ایـن افـکار ،باورهـا ،رفتار و ترفندها بـه گونهای آگاهانه یـا ناآگاهانه
یکپارچگـی شـما را تهدیـد کـرده و در مخاطـره میاندازنـد .ایـن
روند هفت مرحلهای مانند یک پاکسـازی درونی اسـت و شـما در
نهایـت میتوانیـد یـک زندگی کامـل ،در تمامیـت و یکپارچه را در
پیـش بگیریـد .بـا پیش رفتن در ایـن روند ،تمامـی آن چیزهایی را
که برای سـالیان سـال شـما را محدود کرده اسـت رها میسـازید.
بـا اتمـام ایـن رونـد احسـاس میکنید روشـنتر و شـفافتر شـده
و ارزش آن را داریـد کـه شـکوه و عظمـت خـود را بپذیریـد و ابـراز
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کنیـد و آمادهایـد تـا در بخـش سـوم ایـن کتـاب شـیرجه بزنیـد.
در بخش  ،3ما از آشکارسـازی آنچه در دنیای درون شـما میگذرد
گـذر کـرده و بـه خلـق آگاهانـه و ماهرانـۀ آنچـه میخواهیـد در
دنیـای بیرون بیافرینید ،میرسـیم .در
زندگـی در یکپارچگـی
این قسـمت من دسـت شـما را گرفته
انتخابی لحظـه به لحظه
و بـه روندی بـا پنج گام میبـرم که به
اسـت.
شـما کمـک میکند هـر گونـه به هم
ریختگـی ،آشـفتگی و تضـاد و تعـارض را از بین ببریـد و در نتیجه
خواهید توانسـت با عمیقترین حقیقـت و بزرگترین آرزوهایتان در
یـک راسـتا قـرار گرفته و زندگی را متجلی سـازید که به آن عشـق
میورزیـد .سـپس درسـت ماننـد افـرادی کـه رژیم غذایـی خاصی
را رعایـت میکننـد و نیازمنـد برنامـهای هسـتند تـا تناسـب اندام
و سـطح سلامتی جدیـد خـود را حفـظ نماینـد ،بـه شـما برنامـۀ
محافظت از یکپـارچگـی را ارائـه مـیدهـم ،ایـن برنامه شامل یک
سـری دسـتورالعمل و تمرین اسـت که سـطح ارتعاشـی باالی شما
را حفـظ کـرده و بـه شـما یـاری میرسـاند تـا حس ارزشـمندی و
یکپارچگـی و احسـاس عشـق بـه خـود و عمل بـر اسـاس آن را به
طور مـداوم افزایـش دهید.
در انتهـا مـا ایـن کتـاب را بـا عهـد و پیمـان یکپارچگـی بـه پایان
میرسـانیم .هنگامـی که شـما انتخـاب میکنید زندگی خـود را بر
پایـۀ یکپارچگـی بگذرانیـد ،سـرانجام از صدمه زدن به خود دسـت
بـر میداریـد .دیگـر بخشهایـی از خـود را که برای سـالیان سـال
پنهـان میکردیـد ،انـکار نمیکنیـد .تمامیت وجـود خـود را پذیرا
گشـته و احسـاس میکنیـد کـه کامـل هسـتید ،اعتمـاد بـه نفس
داریـد و آزادیـد تـا بـه تمامـی ،خودتـان باشـید .در نهایـت شـما
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فردی است که در موقعیت بدی قرار دارد.
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خواهیـد توانسـت بـه جـای آن کـه روی چیـزی را کـه دیگـر در
زندگیتـان کار نمیکنـد بـا لبخنـدی بپوشـانید ،آن را تغییر دهید.
دیگـر بـه کم قانع نمیشـوید .زندگـی را در پیـش میگیرید که به
آن شماسـت؛ و در ایـن امـر آزادی عظیمی نهفته اسـت.
تمامـی از ِ
در ایــن کتــاب میتـوانیـد بخـشهـایـی در مــورد درک و فهــم
یکپارچگـی ،آغازگر یکپارچگی و حتی داسـتانهای شـخصی خود
مـن و نیـز بسـیاری از مراجعین و شـاگردان مرا بیابید کـه بیش از
پیـش بـه شـما یـاری میرسـانند تا به سـطح باالیـی از اعتمـاد به
نفـس و سـر زندگـی اصیل دسـت یابید.
هـر چند که سـفر هر یـک از ما منحصر به فرد اسـت ،امـا دغدغهها
و مســائل مطـروحـه بیــن همـۀ مـا مشتـرک اسـت .در کارگاههـا
و کالسهایـی کـه اداره میکنـم ،بـه عنـوان کسـی کـه بـر همـه
شـرکتکنندگان اشـراف دارد ،بـه ایـن درک رسـیدهام کـه معمـوالً
در میـان گذاشـتن تجربههای شـخصی توسـط یک شـرکتکننده،
موجب تسـریع پیشـرفت در دیگـری میگردد .تمامی داسـتانهایی
کـه در ایـن کتـاب آورده شـده اسـت در ایـن رونـد بـه شـما یـاری
میرسـاننــد .چنـان پـذیــرا باشـید کـه خــود را داسـتان فـردی
دیگـر ،بازیابیـد و در نتیجـه بتوانیـد شـفقت 1بیشـتری نسـبت بـه
خـود داشـته و بـه ادراکـی تـازه در مـورد موقعیـت و شـرایطی کـه
ممکـن اسـت در مسـیر سـفرتان بـا آن مواجه شـوید ،دسـت یابید.
بخشهـای درک و فهـم یکپارچگـی حاوی پرسـشهایی قدرتمند
هسـتند که قرار اسـت به شـما یاری رسـانند تا مسـیر بازگشـت به
خـود  -بـه بخـش «من هسـتم»ِ خـود  -را طی کنیـد و در نتیجه
بتوانیـد الیهالیههـای بخشهـای درونـی خـود را کنـار بزنیـد تـا
مشـخص گـردد کـه در درونتان چـه میگـذرد و زیربنایـی محکم
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بـرای برگشـت و اعتمـاد به خـود را بنا کنیـد .از این سـؤاالت برای
ثبـت افـکار و واکنشهایتـان کمـک بگیریـد .بخشهـای آغازگـر
یکپارچگـی نیـز به شـما کمک میکنند تـا به سـراغ حقیقت خود
رفتـه و از آن بهـره ببریـد .بـه علاوه ایـن بخشهـا مسـتلزم انجام
اعمالـی اسـت کـه بـه شـما کمـک خواهنـد کـرد تـا درک و فهـم
خـود ،بصیرتهـا و بینشهایـی کـه بـه آنهـا دسـت یافتهایـد را
تلفیـق کـرده و رونـد تحـول و دگرگونـی خـود را آغـاز کنیـد .بـه
شـما پیشـنهاد میکنـم از یـک دفترچۀ یادداشـت اسـتفاده کنید
تـا بـه اعماق هـر آنچه کـه در بخشهـای درک و فهـم یکپارچگی
و آغازگـر یکپارچگـی بـه ذهنتـان میرسـد ،رفتـه و کنـد و کاو
کنیـد .میتوانیـد بـرگـۀ تمـرینـی را کـه در بخشهـای آغـازگـر
یکپارچگـی آمـده اسـت کپـی کنیـد .همچنیـن ایـن برگههـا در
پایگاه اینترنتی soundstrue.com/integrity-advantage/worksheets
موجودنـد .ایـن برگهها میتواننـد بارهـا و بارها مورد اسـتفاده قرار
گیرنـد .بـا متحـول شـدن شـما ،موقعیتهایی که بر سـر راه شـما
قـرار میگیرنـد و نیـز خـرد و دانایـی کـه شـما آمـادۀ پذیـرش آن
میشـوید نیـز دگرگـون میشـوند .برگههای تمرین و سـؤاالتی که
در بخشهـای درک و فهـم یکپارچگـی و آغازگـر یکپارچگی مورد
اسـتفاده قـرار میگیرنـد ،میتواننـد مـدام برای کسـب شـفافیت،
یافتـن حقیقـت خـود یـا در دسـت گرفتـن قـدرت در آن لحظـه،
مورد اسـتفاده قـرار گیرند.
بـه خاطـر داشـته باشـید کـه دگرگونـی در قلـب رخ میدهـد نـه
در سـر .تمامـی بخشهـا ،روندهـا ،نقشـهها ،برنامههـا و تمرینهـا
در ایـن کتـاب بـه ایـن منظـور طراحـی شـدهاند تا شـما را از سـر
بـه قلبتـان ببرنـد و برایتـان تجربـۀ دگرگونی را بـه ارمغـان آورند!

