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م ما استره هچ هست از اقمت انساز بی  ور هن تشریف تو رب باالی کس کواته نیست اندا

 

 مباش هک دینشن یا دینشرد بند آن  ی تو دعا گفتن است و بسحافظ وظیفه

 

 بینموین عجب نیب هک هچ نوری ز کجا می بینمرد خرابات مغان نور خدا می

 

یا میاو نمی بیدلی رد همه احوال خدا با او بود  کرددیدش و از دور خدا
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ی مترجممقدمه  

 گذارم.ی آن را در دسترس شما میام و اینک ترجمهجدای از کتب آسمانی این بهترین کتابی است که به عمرم خوانده

آورید. در آن هنگام حدود ده با نام هو اوپونو پونو آشنا شدم. احتماالً دکتر جو وایتلی را از فیلم راز به یاد می 6831 اولین بار در سال

لود کرده ها و اکثر مقاالتش را خوانده بودم. او در یک فایل صوتی که آن را دانسال بود که با آثار او آشنا بودم و تقریباً تمامی کتاب

ی ی تحریر درآورد که ترجمهی آن به رشتهنمود. پس از مدتی هم کتابی دربارهبودم به صراحت از هو اوپونو پونو تعریف و تمجید می

 آن در دست شما است.

ا خواندم. باز هم اولین باری که کتاب را خواندم چیز زیادی از آن دستگیرم نشد. ولی به دکتر وایتلی اعتماد داشتم و لذا دوباره آن ر

زمان کتاب را هم ی آموزشی دکتر هو لن را گرفتم و چندین بار آن را به دقت گوش کردم و همچندان فرقی نکرد. فایل صوتی دوره

ی آن را به دست آوردم و چندین بار آن را دیدم. باز هم فقط ظاهر ی آموزشی پیشرفتهبرای چندمین بار خواندم. فرقی نکرد. فیلم دوره

و آن قدر در این کار سماجت به خرج و به باطنش نرسیده بودم. باالخره بیش از هزار ساعت برایش وقت گذاشتم  دیدمموضوع را می

 تا روزی موضوع برایم روشن شد.دادم 

می از آنها دستگیرم را خوانده بودم و چنین مفهو هابارها آن غزلحافظ علیه الرحمه دیدم. دیوان و بعد همان را به وضوح در ابیاتی از 

خوشبختانه . بودگری آن را هم بیان کرده وحتی فوت کوزهجای دیوانش به موضوع اشاره حافظ نه یکی دو بار بلکه در جای نشده بود.

 آشنا کند. خودمانپیدا شد تا مرا با فرهنگ اصیل )متاسفانه؟!( یک خارجی 

آنچه که نویسندگان سعی دارند در قالب این کتاب بیان دارند از قدیم در فرهنگ ما بوده است و من نیز در حد معلومات خودم کلیات 

 آن ندیدم.پیام اصلی هیچ منافاتی با فرهنگ و مذهب خودمان در 

 اختالفو خصوصاً در برخی جزئیات کتاب ذکر این نکته هم شاید ضروری باشد که هر چند به لحاظ اعتقادات مذهبی با نویسندگان 

دانم. لذا با رعایت امانت در ترجمه مواردی را که شخصاً قبول نداشتم حذف نکردم و کتاب را صحیح می پیام اصلیهایی دارم ولی نظر

 ان فارسی برگرداندم.کتاب را به تمامی به زب

-قرار میدر اختیار مردم تی افای ینماتار از طریقبگذارم. لذا آن را  آنتوانم قیمتی بر روی این کتاب به قدری باارزش است که نمی

رسد شرعاً موظفید که حداقل به تان میی رایگان از آن نیست. چنانچه وسعامکان استفادهدهم. اما این کار به هیچ وجه به معنی 

 ثواب برای نویسندگان و مترجم صدقه دهید. استثنایی هم وجود ندارد. قصدی بهای یک کتاب و به اندازه
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ی باشد. اگر از قواعد مزبور اطالع ندارید لطفاً قبل از آغاز مطالعهمی 6تیافاین کتاب همچون سایر آثار اینجانب تابع قواعد سایت ای

کنم که زحمت های مرا ندارند اکیداً توصیه میی استفاده از نوشتهکتاب آن قسمت را بخوانید. به کسانی که به موجب آن قواعد اجازه

توانند امتحان نمایند. از این که بیهوده نکشند. از خواندن متن حاضر جز اتالف وقت نصیبی نخواهند برد. اگر حرف مرا باور ندارند می

 روی شود هر که در او غش باشد.تا سیه مزاحمان آزاری ببینند ناخوشنود نخواهم شد.

 (6831 اسفندفرهاد فروغمند )

                                                           
 www.eft.ir  مراجعه نمایید:مقابل برای اطالع از آن لطفاً به بخش قواعد سایت در نشانی  6
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 مقدمه

استاد روش شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو، که برایم خیلی عزیز بود، بر روی میز ، پدید آورنده و اولین مورنا ناالماکو سیمیونا

 ."گرددآرامش از من آغاز می"ای داشت که روی آن نوشته شده بود کارش برگه

در کیرشهایم  6331ی تا به هنگام مرگش در فوریه 6331این آرامش را، در حدی فراتر از درک، و در جریان کار و سفر با او از دسامبر 

 تراوید.آلمان شاهد بودم. حتی در بستر مرگ هم که بود و اطرافیانش به کلی آشفته حال بودند آرامشی ورای ادراک از او می

ش بودم. از آن محضرهای او را فرا گرفتم و به مدت یک دهه در آموزش 6331بخت خوش و افتخار من این بوده است که از نوامبر 

توانم این پیام را ام. اکنون خرسندم که به کمک دوستم دکتر جو وایتلی میدهبویوسته به انجام هو اوپونو پونو مشغول هنگام تاکنون پ

 ی دنیا برسانم.به همه

 .افتندچون همگی ما یکی هستیم و تمامی امور در درون ما اتفاق می باشممیاین پیام ای برای رساندن من فقط وسیلهولی در واقع 

 من آرامش

 دکتر ایهالیاکاال هو لن

 جهان  آزادیبنیاد من،  افتخاریرئیس 
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 دیباچه

 راز جهان هستی

در  کاران بسترینوشتم. راجع به روانشناسی بود که به شفای تمامی جنایت "گر دنیاترین درمانعجیب"ای به نام مقاله 1001در سال 

او از یک روش غیر معمول بومیان کمک کرده بود.  -ای آنها را ببیند بدون این که به صورت حرفه –بخش مخصوص بیماران روانی

ی او و روشش نشنیده بودم. دو سال هم به دنبالش گشتم تا ههیچ چیزی دربار 1002هاوایی برای این کار بهره برده بود. تا سال 

 هور را نوشتم.ی مشاش را آموختم و آن مقالهپیدایش نمودم. سپس شیوه

ی کثیری از مردم، از تمامی طبقات جامعه، به صورت های خبری منتشر گردید و برای عدهآن مقاله اینترنت را در نوردید. در گروه

نیز  ها هزار تن دیگر فرستادند. آنهاشان آمد و آن را برای دههایم بودند از آن بسیار خوشرایانامه ارسال شد. کسانی که مشترک رایانامه

 زنم که حدود پنج میلیون تن آن را دیده باشند.شان نشان دادند. تخمین میآن را به افراد خانواده و دوستان

آمدند و برخی دیگر مشکوک بودند. همه  دانستند. بعضی از آنها به هیجان میخواندند باورش را دشوار میتمامی کسانی که آن را می

 ی آنان و تالش من است. حاصل خواستهخواستند. این کتاب هم بیشتر می

های باور نکردنی را که در اینجا به شما عرضه را بکار بسته باشید شاید باز هم بینش عامل جذبام ی کتاب قبلیحتی اگر پنج مرحله

ام بدون چگونه توانستهدهد که نشان میشود ای که در این کتاب شرح داده میدارم، حداقل در نگاه اول، درک نکنید. فرایند سادهمی

 برخی از آنها از این قرارند: های مهمی برسم.این که عمالً برای وقوع برخی موارد تالشی بنمایم به کامیابی

 پس از آن که از کوبیدن درب آن  ،قدرت بازاریابی برانگیزاننده، یعنی ی صوتی که با شرکت نایتیگل کوننت داشتمبرنامه

 شرکت به مدت ده سال دست برداشتم تهیه گردید.

 های پرفروش واستاد ی کتابهایش به نویسندهای در تقالی انتشار کتابخانمانی و فقر و نویسندهچگونه از وضعیت بی

 ؟ته باشمای برای آنها داشاصالً برنامهبازاریابی اینترنتی تبدیل شدم آن هم بدون این که 

 ای که قبالً به فکر هیچ کسی نرسیده بود بر من باعث شد که ایده 8و زدامی من مبنی بر جذب یک خودروی بیخواسته

 دالر در بیاورم. 150000دالر و ظرف یک سال  11500الهام گردد و باعث شود که در یک روز 

 آن هم در زمانی که ورشکسته و در شرف طالق  ،ممیلی که به خریداری ملکی در خارج از یکی از شهرهای تگزاس داشت

 دالر نصیبم نمود. 50000 یک روزباعث شد کسب و کار جدیدی به راه بیاندازم که ظرف  ،دادن همسرم بودم

  ام برداشتم و روش جدیدی را برای دستیابی به ی قبلیکیلوگرم از وزنم پس از آن اتفاق افتاد که دست از شیوه 81کاهش

 م در پیش گرفتم.هایخواسته
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 هیچترین کتاب را بنویسم. قبالً را بنگارد باعث شد که پرفروش هاترین کتابای که پرفروشمیلم به تبدیل شدن به نویسنده-

 .ی آن هم از آن خودم نبودایدهقصد نگارش آن را نداشتم و  گاه

  دهی از جانب من صورت گیرد اتفاق افتاد. تقاضا، درخواست، نیت یا سازمان هیچبدون این که  رازحضورم در فیلم مشهور 

 بدون این که قصد آن را کرده باشم به  1002و مجدداً در مارس  1001ی لری کینگ در نوامبر ی زندهحضورم در برنامه

 وقوع پیوست.

 باشند. می عامل جذبن فیلمی از روی کتابم به هنگام نگارش این سطور تهیه کنندگان هالیوود در حال مذاکره برای ساخت

 ی تلویزیونی خودم را داشته باشم.خواهند مرا قانع سازند تا برنامهی دیگری هم میعده

ام اتفاق اید. معجزات بسیاری در زندگیکنم که منظورم را دریافتهتوانم این فهرست را باز هم ادامه دهم ولی فکر میهر چند که می

 افتند.می

 افتند؟ولی چرا اتفاق می

 هایی پرفروش، شخصیتی مشهور در اینترنت و میلیونر هستم.ی کتابخانمان بودم. امروزه نویسندهروزگاری بی

 ها رسیدم؟چه اتفاقی افتاد که به این موفقیت

 بله، رویاهایم را دنبال نمودم.

 بله، دست به عمل زدم.

 بله، پشتکار داشتم.

 یابند؟کنند و با این وجود به موفقیت دست نمیاز مردم نیز همین کارها را نمیی زیادی ولی آیا عده

 تفاوت در چیست؟

اند. ای به دستاوردهایی که فهرست کردم بیاندازید شاید دریابید که هیچ یک از آنها مستقیماً توسط من به وجود نیامدهاگر نگاه نقادانه

اند و من هم گاهی اوقات فقط به اکراه در آنها ریزی الهی داشتهباشد که برنامهاین میدر واقع آنچه که در تمامی آنها مشترک است 

 ام.شریک شده

همایشی به نام فراتر از تجلی برگزار نمودم. موضوع تدریسم شدیداً  1001تان توضیح دهم: در اواخر سال بگذارید به نحو دیگری برای

گر مرموز اهل هاوایی فرا گرفتم و کشف کردم و کالً روش او قرار داشت. در آنجا از حضار خواستم که تحت تاثیر آنچه که از یک درمان
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شناسند فهرست نمایند. آنها مواردی از قبیل جمالت تاکیدی، هایی را که برای تجلی یا جذب چیزی در زندگی خود میتمامی راه

-تی( یا ضربه زدن و خیلیافهایی، نوشتن، آسودگی جسم و روان )ایی ناهی جسمانی، حس کردن نتیجههای آگتجسم، قصد، روش

رسید نوشتند از آنان هایی را که برای خلق واقعیت مورد نظرشان به فکرشان میی روشهای دیگر را ذکر نمودند. وقتی که همه

 بخش هستند یا خیر.ها همواره نتیجهپرسیدم که آیا آن روش

 شوند.ها همیشه به نتیجه منتهی نمیشهمگان تایید کردند که آن رو

 "خوب، چرا نه؟"از آنان پرسیدم 

 دانست.هیچ کسی به درستی نمی

 شان بیان داشتم:سپس درک خودم را برای

باشند تا فکر کنید که این شما هستید تان میهایی برای بازی ذهنبازیهایی روبرو هستند. آنها اسبابها با محدودیتتمامی آن روش"

آیند که دست از آن معجزات واقعی وقتی پدید می .اختیار امور را در دست دارید. ولی در واقع اختیار امور در دست شما نیست که

 "ها بردارید و به جایی در درون خودتان که هیچ محدودیتی ندارد اعتماد کنید.بازیاسباب

های ذهن و پچها و فراتر از پچبازیه آن برسند فراتر از آن اسبابخواهند در زندگی بشان توضیح دادم که هر جایی که میسپس برای

شان شرح دادم که زندگی حداقل سه مرحله دارد. در ابتدا گوییم. در ادامه هم برایدرست در همان جایی است که به آن الوهیت می

خادم الوهیت  –اگر شانس بیاورید  –پایان  نمایید و درربانی هستید. سپس به سمت این که خالق زندگی خود شوید حرکت میقشما 

ی آخر، که آن را در این کتاب به تفصیل بیان خواهم کرد، تقریباً بدون هیچ تالشی از جانب شما معجزات خواهید گشت. در مرحله

 آوری به وقوع خواهند پیوست.حیرت

ها و یک دوجین کتاب در این باره نوشته و میلیونکردم. اگذاری تخصص دارد گفتگو میی هدفهمین امروز با کسی که در زمینه

 هچرخد کاش هم حول این محور میگذاری را باید به مردم بیاموزد. بیشتر فلسفهداند که چگونه هدفنسخه از آنها را فروخته است. می

ی کسی نه فقط میل به انجام کار باید میل شدیدی برای انجام کاری داشته باشید. ولی این راهبرد ناقص است. از او پرسیدم که وقت

 .ای برایش داریگذاری را ندارد چه توصیهی هدفحتی انگیزه بلکه

 "توانستم اکثر مشکالت این دنیا را حل کنم.دانستم که میاگر این را می"در ابتدا گفت 

برای تمرکز بر آن و حرکت به سوی آن را توانید نظم الزم ی کسب موفقیت باشید. اگر چنین نباشید نمیسپس ادامه داد که باید تشنه

 طاقت بیاورید.

http://VatanPdf.com

http://VatanPdf.com


 

12 
 

 "ی کافی تشنه نباشید چطور؟ولی اگر به اندازه"پرسیدم 

 "آنگاه به هدف دست نخواهید یافت."

 "کنید؟چگونه خودتان را تشنه یا با انگیزه می"

 توانست جوابی بدهد.نمی

-سازی میبه واقعیت مشکلشوند.  گذاری در جایی لنگ میهای هدفمساله در همین جا است. تمامی کتب کمک به خود و برنامه

کشد. همگان این ی دستیابی به چیزی نباشد توان الزم برای تجلی آن را حفظ نخواهد کرد. دست از کار میرسند که اگر فردی آماده

-اند. ولی چیز عمیقسپارند. نیات خوبی داشتهگیرند و روز دوم سال آن را به فراموشی میتجربه را دارند که روز اول سال تصمیمی می

 هماهنگ نبوده است. شانی ذهن خودآگاهتری با خواسته

 شوید؟نیست می "تشنه"تری که پس چگونه حریف آن حالت عمیق

را که جایگاه موانع  هآن روش ذهن ناخودآگاآید. اینجا است که روش بومیان هاوایی که در این کتاب آن را فرا خواهید گرفت بکار می

تان، اعم از سالمتی، ثروت، شادی یا هر چیز هایهایی را که مانع از رسیدن شما به خواستهنماید.به عالوه برنامهاست پاکسازی می

 افتد.کند. همه چیز هم در درون خودتان اتفاق میگردند برطرف میدیگری می

 اید شرح خواهم داد. فعالً فقط این را در نظر بگیرید:ست گرفتهتمامی اینها را در همین کتابی که هم اکنون در د

شوید وجود دارد که نوسانات ذهنی را که به زودی به آنها دچار می توهم کاربری قصاری از تور نورتراندرس در کتابی به نام جمله

 "دنیا وقتی آغاز گردید که هیچ خودش را در آینه دید."نماید: خالصه می

پذیر ی بازگشت به حالت صفر، یعنی جایی که هیچ چیزی وجود ندارد ولی همه چیز امکاناین که محدودیت صفر دربارهکوتاه سخن 

 هیچ. فقط باشد. در حالت صفر هیچ فکر، کلمه، آرزو، خاطره، برنامه، باور یا چیز دیگری نیست.است، می

ها، خاطرات، افکار، آمدید. از آن به بعد شما خلق کردید و باورها، برنامهبعد روزی رسید که هیچ خودش را در آینه دید و شما به دنیا 

 گردند.ها به همان آغاز خلقت باز میخیلی از آن برنامه های دیگر را ناخودآگاهانه جذب و قبول نمودید.چیزکلمات، آرزوها و بسیاری 

ربه نمودن عجایب کمک کند. از آنجا به بعد است که معجزاتی هدف از نگارش این کتاب کالً این بوده است که هر لحظه به شما در تج

آور، جادویی و تان اتفاق خواهند افتاد. فقط هم به شما تعلق خواهند داشت و به همان اندازه حیرتشبیه به مواردی که ذکر نمودم برای

 عجیب خواهند بود.
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-ام تقریباً غیر قابل بیان است. به موفقیتقدرتی ورای درک داشتهی روحانی و حرکت به سوی ای که از سوار شدن بر این ارابهتجربه

ورزم به جایی ام و سطح عشقی که به خودم و دنیا میهای جدیدی کسب کرده. مهارتامدست یافتهترین رویاهایم هایی فراتر از غریب

 نمایم.زندگی میرسیده است که کلمات معمولی اغلب از توصیف آن عاجزند. در حالتی نزدیک به اعجاب 

ها، سخنرانان، ها، نویسندهها، درمانبیند. تمامی مذاهب، فلسفهبگذارید این طور بگویم: هر کسی عینکی دارد که دنیا را از پشت آن می

د آموزید که چگونه عینک جدیدی بزنیدر این کتاب مینمایند. چوب ذهنی خاصی درک میرسازان دنیا را از طریق چهااساتید و شمع

 نامم.رسید که آن را محدودیت صفر میهای دیگر بهتر باشد. وقتی هم که در این کار موفق شوید به جایی میی عینککه از همه

ی بومیان هاوایی برای شفابخشی، که شناخت لطفاً توجه داشته باشید که این اولین کتاب در طول تاریخ است که روش امروزی شده

-سازد. همچنین توجه نمایید که صرفاً تجربیات یک نفر یعنی من را شرح میشود، را آشکار مینو نامیده میخود از طریق هو اوپونو پو

گری که این روش عجیب را به من آموخت متبرک شده ولی هر چه که در آن به دهد. هر چند که این کتاب توسط همان درمان

ام نوشته گشته است. برای درک کامل شناخت خود از ی دنیا به چشم زدهی تحریر در آمده از ورای عینکی که من برای مشاهدهرشته

 شوند حضور یابید تا خودتان آن را تجربه کنید. ها برگزار میهای آموزشی که آخر هفتهطریق هو اوپونو پونو باید در یکی از کارگاه

فاده از آن را خواهید آموخت خالصه کرد. آن عبارت راز ی استتوان در یک عبارت که شیوهکالم آخر هم این است که این کتاب را می

 خواهم آن را همین اآلن خطاب به شما و الوهیت بیان دارم:سازد و مینهایی جهان هستی را آشکار می

 "دوستت دارم."

 گیری است.ی اوجندلی بنشینید. قطاری به مقصد روح شما آمادهتهیه کنید و روی صبلیتی 

 ید.تان باشمراقب کاله

 

 تان دارمدوست

 دکتر جو وایتلی

 )آاو آکوا(
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 شروع ماجرا

ای داشتم و قرار بود سخنرانی هم بکنم. از حضور در کنار آن ی کاربران هیپنوتیزم غرفهدر همایش اتحادیه 1002در ماه آگوست سال 

ام را تغییر داد مسیر زندگیافتاد و را که در آن روز  اتفاقیبردم. ولی اصالً آمادگی ی آن لذت میافراد، خود واقعه، انرژی و شبکه

 نداشتم. 

باشد. مینیز دوستم مارک رایان در کنار من و در غرفه مشغول کار بود. او هم هیپنوتراپیست است. ذهن خیلی بازی دارد و کنجکاو 

شوند. رسد کلماتش بسیار اثرگذار میمیهای مختلف زندگی و اسرار آن ی بیانش هم عالی است و وقتی به موضوع کشف جنبهشیوه

دانیم از میلتون گری میی افرادی که الگوی خود در درماناند. دربارهایم که چندین ساعت به طول انجامیدهبارها گفتگوهایی داشته

مکالمات بود که مارک با در جریان یکی از همین ایم. اند با هم صحبت نمودههایی که کمتر شناخته شدهاریکسون گرفته تا شمن

 پرسشی مرا متعجب ساخت:

 "؟ایاست شنیدهشفا دادهها آنان رادیدن آدمگری که حتی بدون چیزی راجع به درمانتا حاال "

بخشند چیزهایی شنیده بودم. ولی انگار ی شفادهندگان روحانی و کسانی که از راه دور شفا میوا داشت. درباره تسوالش مرا به حیر

 ه چیز دیگری اشاره داشت.مارک ب

آنها بدون این که حتی یکی از  انه رادیو هایکاررستان روانی مخصوص جنایتبیما کافراد بستری در ی یو همهاست روانشناسیک او"

 ".است شفا داده ددیده باش را

 "؟است کردهمی کار هچ"

 ".است کردهمیهو اوپونو پونو استفاده  اسمروش شفابخشی هاوایی به کاز ی"

 "چی؟هو او چی"

-ای راجع به ماجرا یا فرایند نمیحداقل ده بار از مارک خواستم که آن اسم را تکرار کند. تاکنون آن را نشنیده بودم. مارک هم به اندازه

 فرض را دانست که بتواند بیش از آن چیزی به من بگوید. قبول دارم که کنجکاو شده بودم ولی در عین حال خیلی هم مشکوک بودم.

 ی محلی است. شفای مردم آن هم بدون دیدن آنها؟ بله، همین طور است.بر این گذاشتم که این هم یک افسانه

 در ادامه مارک ماجرای زیر را برایم تعریف نمود:
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داد که هرگز  نای به مجا کتابچهآنم در نرفتم. یکی از دوستاخودشناسی به کوه شاستا در کالیفرنیا می راینزده سال بود که باش"

 اهسالاین بود. در طول  روششگر اهل هاوایی و ی این درمانکاغذ سفید چاپ شده و درباره یروبر . با جوهر آبی کنممیفراموشش ن

 ".است شفا داده روششبا استفاده از  را شرح نداده بود ولی تاکید داشت که او مردم را شی کارندم. نحوهاخوآن را بارها و بارها 

 خواستم آن را بخوانم. می "کجا است؟ کتابچهآن"پرسیدم: 

. ولی من هم به ودشنم که باورت نمیاد. میمویبگ را به تو اینگفت که  من ندای درونی بهکش کنم. یینم پیدااتونمی"مارک پاسخ داد: 

 "نم.ام بیشتر بدهخواو میآمده استاز موضوع خوشم ی تو اندازه

گری که ی هیچ درماندر اینترنت به دنبال او گشتم ولی نتوانستم دربارهاندکی ها گذشت. در طول آن ماهتا همایش بعدی یک سال 

که در آن شخص  ،دانستم که مطالبی در مورد شفای از راه دوری حضوری شفا داده باشد چیزی گیر بیاورم. میافراد را بدون مشاهده

گر اهل هاوایی چنین کاری ولی برداشت من این بود که این درمان .، وجود دارددهدن این که حاضر باشد شفا میوفرد دیگری را بد

را  هو اوپونو پونودانستم ای وجود ندارد. به عالوه نمیفاصلهاصالً ی شفابخشی او در شیوه نکرده بود. آن طور هم که بعدها یاد گرفتم

 از فکر آن بیرون آمدم. در نتیجهنویسند و لذا جستجوی آن در اینترنت برایم دشوار بود. چگونه می

 گر به میان آورد. برگزار شد مارک دوباره ذکری از آن درمان 1005 سال در همایش بعدی که در

 "پیدا کردی؟ او چیزی راجع به"پرسید: 

 ".پیدا نکردمچیزی در نتیجه.بلد نیستمکه هم آن را  نوشتنطرز نم. ادنمیکه  را اسمش"پاسخ دادم: 

ام را از کیفم در آوردم، به اینترنت متصل شدم و به جستجو دهد. لذا دست از کار کشیدیم، رایانهدهد واقعاً گیر میمارک وقتی گیر می

  www.hooponopono.orgرسمی هو اوپونو پونو را به نشانی  یتارنمااصلی و در واقع تنها  یتارنماپرداختم. طولی نکشید که 

 یافتم. چرخی در آن زدم و به چند مقاله نگاهی انداختم. بینشی کلی نسبت به آنچه که قرار بود در آن فرو روم به دست آوردم. 

، ی تاثیر دادن به افکارهای سمی درون و اجازهژیهو اوپونو پونو فرایند دست برداشتن از انر"تعریفی از هو اوپونو پونو در آن بود: 

 "است. الهیگفتار، کردار و اعمال

 کردم و لذا باز هم به جستجو پرداختم و این را یافتم:اصالً معنی آن را درک نمی
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ی اشتباه از افکاری ی بومیان باستانی هاوایبه طور خالصه هو اوپونو پونو به معنی تصحیح یا درست کردن اشتباه است. بنا به گفته"

اند. هو اوپونو پونو راهیبرای رهایی از این افکار دردناک یا اشتباهات، که گیرد که از خاطرات دردناک گذشته رنگ گرفتهسرچشمه می

 "دارد.شوند، عرضه میمنجر به عدم تعادل و بیماری می

 بله، جالب است. ولی مفهوم آن چیست؟

ی افراد آنان را شفا داده بود زیر و رو نمودم ی به اطالعات بیشتری راجع به روانشناسی که بدون مشاهدهرا به قصد دستیاب تارنماباز هم 

 گویند.می "شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو"هم وجود دارد که به آن  وی هو اوپونو پونو دریافتم که نوع امروزی شده

رایانه نیز نمودیم. رک هم همین طور. داشتیم به اتفاق هم فقط کشف میکنم. ماحتی تظاهر هم نکردم که معنی آن را درک می

تاختیم. به دنبال پاسخ بودیم و لذا مشتاقانه جستجو همچون اسبی بود که بر آن سوار شده بودیم و در این سرزمین غریب با آن می

 کردیم.می

 ای را یافتیم که در درک چند چیز مفید بود:مقاله

 

 طریق هو اوپونو پونوشناخت خود از 

 مسئولیت صد در صدی در برابر مشکالت فرد مقابل

 ی دکتر ایهالیاکاال هو لن و چارلز براوننوشته

-درمان خوددر کند که منبع مشکل در درون فرد و نه گر با این باور کار را آغاز میدر رویکردهای سنتی حل مساله و شفابخشی درمان

توانند موجب تلف باشد. آیا چنین باورهایی میاش یاری رساندن به فرد مقابل در حل مساله میفهاست. وی معتقد است که وظی گر

 ی شفابخشی شده باشند؟مند افراد در طول تاریخ حرفهشدن نظام

د بپذیرد که . یعنی او بایقبول کنددرصد مسئولیت ایجاد مشکل را  600داشته باشد که گر باید تمایل به منظور حل موثر مساله درمان

آید آنها هم هر بار مشکلی پدید میچرا یابند که گران در نمیمنشا مشکل را در افکار اشتباه خود و نه در درون فرد بداند. ظاهراً درمان

 در آنجا حضور دارند!
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درصد حل آن را نیز قبول نماید. در  صد دهد که مسئولیتگر اجازه میه وجود آمدن مشکل به درمانبمسئولیت درصد  صد پذیرش

با استفاده از  گرددگر قادر میدرمان ،شکل گرفته است ،مورنا ناالماکو سیمیونا ،که توسط استاد الپااو ی هو اوپونو پونو،ویکرد امروزینهر

 د.متحول نمای عشقافکار اشتباه خود و فرد مقابل را به افکار کامل و تحول  طلب بخشایشفرایند توبه، 

در  ".است فتهمواد مخدر رسراغ نگران پسرم هستم. دوباره "گوید کشد و با صدایی لرزان میشود. آهی میچشمان سینتیا اشکبار می

 کنم.می اند،، که منجر به مشکل او شدهخودم شروع به پاکسازی افکار اشتباهند راحین این که او ماجرای دردناکش را بر زبان می

شوند در فرد مقابل، خانواده، ، بستگان و نیاکانش با افکار آکنده از عشق جایگزین میگر، خانوادهافکار اشتباه درمانبه تدریج که 

دهد که مستقیماً با منبع گر این امکان را میی هو اوپونو پونو به درمانگردند. فرایند امروزینه شدهبستگان و نیاکان او نیز جایگزین می

 مبدل سازد، کار کند. عشقند افکار اشتباه را به توا، که میاصلی

گوید گردد. میاش آشکار میزند و احساس راحتی در چهرهشوند. لبخندی میهای دور لبش باز میچروک آیند.هایش بند میاشک

داند که همه چیز را می عشقدانم. زندگی به واقع جز برای . من هم علت آن را نمی"کنم که بهتر شدمنم چرا ولی حس میادنمی"

 نمایم.ی نعماتش تشکر میبه خاطر همه عشقدارم و از اسرارآمیز است. دست از این فکر بر می

گر ابتدا باید خودش و ذهنش را به منبع اصلی متصل سازد. این ی هو اوپونو پونو درمانبرای حل مساله با استفاده از فرایند امروزینه

نماید که آن درخواست می عشقگر از نامند. وقتی اتصال برقرار شد درمانمی خداوندیا  عشقآن را  همان چیزی است که دیگران

اند ابتدا در خودش و بعد در فرد مقابل اصالح نماید. این درخواست در واقع دسته از افکار اشتباه او را که منجر به بروز این مشکل شده

ام و این مشکل را برای من و فرد به خاطر افکار اشتباهی که داشته" -توبه و استغفار است.  گر و به قصدانجام فرایندی از جانب درمان

 "اند متاسفم. لطفاً مرا ببخش.مقابل پدید آورده

نماید. در این فرایند اصالح گر فرایند مرموز تحول افکار اشتباه را آغاز میهم در پاسخ به این توبه و استغفار از طرف درمان عشق

سازد. خنثی می سر در گمیاند، اعم از نفرت، ترس، خشم، سرزنش یا را که علت مشکل بوده نادرستیابتدا احساسات  عشقحانی رو

 نماید.کند و آنها را در وضعیت خال یا خالی بودن یا آزادی حقیقی رها میهای خنثی شده را از افکار آزاد میسپس انرژی

-غوطه عشقگر انگار که از نو به دنیا آمده و در سازد. نتیجه؟ درمانآنها را از خود پر می عشقند پس از این که افکار خالی و رها شد

گردند. ناامیدی در فرد مقابل گر فرد مقابل و هر کس دیگری هم که در مشکل نقشی داشته است نو میور شده است. با نو شدن درمان

 نشیند.میبه جای تاریکی  عشقشود و نور جایگزین می عشقبا 
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توانند لحظه به لحظه مشکالت را دهند که واقعاً که هستند و چگونه میهای شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو به افراد یاد میآموزه

به شود. کلیاتی راجع ور گردند. آموزش با یک سخنرانی دو ساعته آغاز میدر این فرایند از نو به دنیا بیایند و در عشق غوطه ،حل کنند

زندگی افراد خانواده، در خودشان و  این که افکارشان چگونه به مشکالت روحانی، ذهنی، احساسی، جسمانی، روابط و مالی در زندگی

-های آموزشی در دو روز آخر هفته برگزار میشود. دورهگردند ارائه میشان منجر میبستگان، نیاکان، دوستان، همسایگان و وابستگان

روش حل  15توان با استفاده از گیرد، چگونه میآموزند که مشکل چیست، در کجا جای میکه در آنها حضور یابند میکسانی گردند و 

درصد  600ها هم بر پذیرش توان به خوبی از خود مراقبت کرد. در تمامی آموزشمساله انواع مشکالت را حل نمود و چگونه می

تاکید  ،افتد و هم برای حل مشکالت بدون کمترین تالششان میاتفاقی که در زندگیهم در مورد خودشان و هم برای هر  ،مسئولیت

 شود.می

توانید هر لحظه خودتان را از نو مالقات کنید و پس ی هو اوپونو پونو در این است که با استفاده از آن میی فرایند امروزینه شدهمعجزه

 نو شدن بیشتر قدردان خواهید شد. یی معجزهاز هر بار به کارگیری فرایند و مشاهده

 باشند:های زیر میزندگی و روابطم بر اساس بینش

 باشد.نیای مادی تجلی افکار خودم مید -6

 شوند.اگر افکارم سرطانی باشند موجب واقعیت مادی سرطان می -1

 آورند.اگر افکارم کامل باشند واقعیت مادی لبریز از عشق را پدید می -8

 باشد.درصد به وجود آمدن دنیای مادی اطرافم به شکلی که هست با خودم می صد تمسئولی -2

 اند با خودم است.رصد اصالح افکار سرطانی که واقعیت بیمارگونه را به وجود آوردهصد د مسئولیت -5

 باشند.به صورت افکاری در ذهنم می اموری چیزی خارج از خودم وجود ندارد. همه -1

 

باشیم: چارلز گری است که به دنبالش میندیم و در این فکر بودیم که کدام یک از دو نویسنده همان درمانمارک و من مقاله را خوا

توانستیم بزنیم. و این مورنا که در مقاله به او اشاره رفته بود دیگر کیست؟ و این دانستیم. حدسی هم نمیبراون یا این دکتر هو لن. نمی

 دیگر چیست؟چی که شناخت خود از طریق هواوچی

 باز هم در این باره خواندیم.

در شناخت خود از طریق هو اوپونو "گری در آنها بود. مثل: تر ساختند. جمالت روشنآگاهی دیگر هم یافتیم که اندکی ما را چند مقاله

آید. مشکالت فقط بازپخش خاطرات گذشته هستند و شود بلکه موقعیتی به حساب میپونو به مشکل به صورت مصیبت نگریسته نمی
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گیریم عمل که از او می شهودیببینیم و بر اساس  عشقآیند که یک بار دیگر هم بتوانیم با چشمان بدین علت به نمایش در می

 "نماییم.

-ها می؟ این نویسندهد؟ چه ش"بازپخش خاطرات گذشته هستند"کردم. مشکالت هر چند که کنجکاو شده بودم ولی آن را درک نمی

گری که مردم را شفا داده بود کمک کرده است؟ و اصالً این چی چگونه به آن درمانخواهند چه چیزی را بیان دارند؟ اصالً این هوچی

 گر کیست؟درمان

چی نوشته بود. وپو چیی هو ای دیگری به قلم گزارشگری به نام دارل سیفورد یافتم که در آن راجع به مالقات با پدید آورندهمقاله

از طریق "ی اساتید علوم باستانی هاوایی یا خازنان اسرار قرار داشت. مورنا برای کمک به شفا دادن مردم نامش مورنا بود و در زمره

 "نمود.یایم مسالت مباشد ... از خدای خالقی که او را برگزیدهخدایی که در درون هر کسی است ... و در واقع امتداد خدای خالق می

شاید شما فهمیده باشید که منظورش چیست. ولی من که در آن هنگام نفهمیدم. مارک هم همین طور. ظاهراً این مورنا کلماتی شبیه 

اند. به ذهنم سپردم که روزی آن دعا را بیابم. ولی اآلن کار دیگری کردهرانده است که به شفای مردم کمک میبه دعا بر زبان می

گر موجب اش را بیاموزم. شوق بیشتر دانستن و مالقات با این شمن درمانگر را بیابم و روش شفابخشیاستم آن درمانخوداشتم: می

گشتیم ولی قید آن را ای که در همایش داشتیم باز میشد. با وجود این که مارک و من باید به غرفههیجان بیشتر و بیشتری در من می

 هیم.زدیم تا به جستجوی خود ادامه د

باشد. گری که به دنبالش هستیم ایهالیاکاال هو لن میآمده بودند حدس زدیم که نام درمان تارنماهایی که در مقاله و بر اساس نام

ش کردیم و هیچ چیزی پیدا یتوان او را یافت. در گوگل جستجوچگونه می و دانستم چگونه باید آن را تلفظ کنمحتی نمی عجب اسمی!

 ای است و یا این که بازنشسته یا فوت شده است.اسرارآمیز یا افسانه ،گرین فکر افتاده بودیم که این درمانننمودیم. به ا

 ام را بستم و به محل همایشبازگشتم.رایانه

 ولی ماجرا تازه شروع شده بود.
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 گر دنیاترین درمانپیدا کردن عجیب

 کارل یونگ-شود.را بنگرد بیدار میبیند و آن که درون کسی که به بیرون بنگرد خواب می

 

که افراد را بدون این که آنها را  ،گری راتوانم فکر درمانی شهر آستین در ایالت تگزاس برگشتم دیدم که نمیام در حومهوقتی به خانه

 است؟ بوده اش چه بوده است؟ اصالً کیست؟ آیا ماجرا سراسر دروغاز سرم بیرون نمایم. شیوه ،ببیند شفا داده است

اند بنگرد از شرح داده شده عامل جذبو  ماجراهای درونیهای در رشد فردی، که در کتاب شهودی بیست و چند ساگر کسی به سابقه

ام. هفت سال از عمرم را در محضر استادی که شخصیت خیلی کند. همیشه کنجکاو بودهاین که نیاز دارم بیشتر بدانم اصالً تعجب نمی

-ام. از آنجایی که کتاب. با مشاوران، آگاهان، نویسندگان، سخنرانان، عرفا و ساحران ذهن صحبت کردهصرف نمودم ی داردزبحث برانگی

توانستم های مختلف رشد انسانی را دوستان خود بدانم. ولی نمیتوانم تمامی متخصصان شاخهاند میام موفق از آب در آمدههای قبلی

 کرد. راه جدیدی را برایم باز می داشت وفرق یکی بیرون نمایم. این  گر را از سرمفکر آن درمان

 دانستم.باید بیشتر می

لذا بار دیگر به جستجو پرداختم. قبالً حتی کارآگاهان خصوصی را هم برای یافتن افراد گم شده استخدام کرده بودم. این کار را برای 

ی عالم تبلیغات یعنی بروس بارتون نوشتم انجام داده بودم. اجع به زندگی نابغهکه ر ی موفقیتهفت راز گم شدهنگارش کتابی به نام 

 ای را برای پیدا کردن دکتر هو لن استخدام نمایم ولی اتفاق عجیبی مانع از آن شد.هر چند که باز هم حاضر بودم فردی حرفه

دانم چرا آن را پیش مشاهده نمودم. نمی تارنمارتباط با یک در یکی از روزهایی که باز هم در جستجوی دکتر هو لن بودم نام او را در ا

 اکنون جلوی چشمم بود.از این و در جستجوهای قبلی ندیده بودم. به هر حال 

از طریق رایانامه با دکتر هو لن تماس  خصوصیی هر چند که شماره تلفنی ذکر نشده بود ولی این امکان وجود داشت که برای مشاوره

او  رسید. اما در عصر اینترنت هر چیزی امکان دارد. از آنجایی که این بهترین راه تماس باعجیبی برای درمان به نظر می یبگیرم. شیوه

توانستم زده شده بودم. به دشواری میتوانم بگویم که تا چه اندازه هیجانای برایش فرستادم. نمیرایانامه بود از طریق همان تارنما

 داد؟نوشت؟ یا این که از طریق رایانامه مرا شفا میگری برایم میخواست بگوید؟ آیا جمالت روشنه میمنتظر پاسخش بمانم. چ

 آن شب به سختی خوابیدم. خیلی مشتاق بودم که پاسخش را ببینم. صبح فردا در جواب نوشته بود:

 

 جو
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نماید شوند. فردی که درخواست مشاوره میس انجام میها معموالً از طریق اینترنت یا فاکبه خاطر درخواست مشاوره متشکرم. مشاوره

و هدایت الهی  نمایمپردازش میدهد. بر اساس آن اطالعات مراقبه و به من می اطالعاتی راجع به موضوع از قبیل شرح مشکل یا نگرانی

 دهم.یابم از طریق رایانامه به او اطالع میطلبم. سپس آنچه را که در مراقبه میرا می

یکی از مشتریانم که وکیلی از اهالی هاوایی است اطالعاتی را از طریق فاکس برایم  امروز که به قصد صرف ناهار بیرون رفته بودم مثالً

 دارم برایش ارسال خواهم نمود. آنها آنچه را که در مراقبه از عوالم باال دریافت می پردازشفرستاد تا نگاهی به آنها بیاندازم. پس از 

 بیابی.  www.hooponopono.orgتوانی در نشانی رم را میماهیت کا

 خورد.هر وقت دوست داشتی با من تماس بگیر تا ببینیم چه چیزی به دردت می

 نمایم.آرامشی بیش از درک همگان مسالت می تبرای

 آرامش من،

 دکتر ایهالیاکاال هو لن

 

ی خودش یا دانستم که بتوانم دربارهکنند؟ هنوز آن قدر نمیزند؟ وکال او را استخدام میعجیبی بود. با عوالم باال حرف میی رایانامه

 روشش قضاوت نمایم. ولی قطعاً مایل بودم که بیشتر بدانم.

هزینه داشت که از نظر من اصالً به حساب دالر برایم  650ای کمک بگیرم. ی رایانامهبالفاصله تصمیم گرفتم که از او برای یک مشاوره

 زده شده بودم!ها به دنبالش بودم چیزی بشنوم! هیجانگری که مدتآمد. هر چه باشد باالخره قرار بود از آن روانشناس معجزهنمی

-های زیادی داشتهوفقیتام، مهای زیادی نوشتهام که خوب است. کتابکمی راجع به این که از او چه باید بپرسم اندیشیدم. وضع مالی

 85ام، چندین خودرو و خانه دارم، شریک زندگی مناسب، سالمتی، شادی و چیزهایی را که بیشتر مردم به دنبال آنها هستند دارم. 

کیلوگرم دیگر نیز کم کنم. از  2-3ام و هر چند که حس خیلی خوبی نسبت به خودم دارم ولی احتماالً باید کیلوگرم هم الغر شده

ی همین موضوع از او مشاوره بخواهم. همین کار را کردم و جایی که فکر الغر شدن ذهنم را مشغول نموده بود بر آن شدم که دربارهآن

 ساعت او این رایانامه را برایم فرستاد: 12ظرف 
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 از پاسخت متشکرم جو.

 گفت حالش خوب است.وقتی نگاه کردم آوایی را شنیدم که می

کنی که با تو همین طور که هستی تو را دوست دارم. به خاطر این که با منی از تو متشکرم. اگر فکر می"ه او بگو: با بدنت حرف بزن. ب

بری. به خاطر نفس کشیدن و تپیدن قلب نیز از تو متشکرم که مرا به این طرف و آن طرف میام لطفاً مرا ببخش. فتاری نمودهبدر

 در طول روز گهگاه درنگی کن و به مالقات جسمت برو. بگذار این مالقات آکنده از عشق و شکرگزاری باشد. "متشکرم.

زنی سخن بگو. با اودوست باش. ی کوچکی حرف میجسمت را شریک خودت در زندگی و نه خدمتکارت بدان. با آن همان طور که با بچه

 ای ولی او بگوید که تشنه است.ار نماید. شاید حس کنی که گرسنهبه مقادیر زیادی آب نیاز دارد تا بهتر بتواند ک

سازد و به جسم شوند متحول مینوشیدن آب آبی رنگ خورشیدی خاطرات یا مشکالتی را که در ذهن ناخودآگاه )کودک( بازپخش می

کشی پر کن. درب پیدا کن. آن را با آب لوله . یک بطری آبی رنگ"دست از آنها بر دارد و اختیار خود را به خدا بسپارد"دهد که اجازه می

ی ارشتهمعرض نور خورشید یا نور المپ آن را با یک چوب پنبه ببند یا نایلونی بر سر آن بپیچ. بطری را به مدت حداقل یک ساعت در 

دی برای پخت و پز، بگذار. آب آن را بنوش و پس از استحمام یا دوش گرفتن بدنت را با آن آب پاک کن. از آب آبی رنگ خورشی

 توانی با آن قهوه یا شکالت داغ درست نمایی.شستشوی البسه و هر کار دیگری استفاده کن. حتی می

 رود.ای غیر قابل وصف به شمار میات نوعی حس سادگی با خود دارد که هدیهرایانامه

 ر را مالقات کنیم.ی خود هستیم یکدیگفر به سوی خانهسشاید روزی بتوانیم در حالی که هر دو در 

 نمایم.برایت آرامشی بیش از درک همگان مسالت می

 آرامش من.

 ایهالیاکاال

 

داد؟ آیا این خواستم. آیا این گونه مشاوره میبردم ولی باز هم بیشتر میهر چند که از آرامشی که در پیغامش جاری بود لذت می

ام. تردید بود؟ اگر این طور بوده است پس حتماً یک چیزی را من درک نکردهطوری افراد بستری در آن بیمارستان روانی را شفا داده 
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راه توان نمیرا  "حالت خوب است"ی او را به عنوان راه حل مشکل اضافه وزن بپذیرند. این که کسی بگوید دارم که اکثر مردم رایانامه

 حل هیچ مشکلی دانست. 

 آید:اطالعات بیشتری نمودم. پاسخ او در اینجا میباز هم برایش رایانامه نوشتم و درخواست 

 جو

  گردد.آرامش از خودم آغاز می

مشکالت من بازپخش خاطرات در ذهن ناخودآگاهم هستند. مشکالتم هیچ ربطی به کسی، جایی یا موقعیتی ندارند. آنها همان چیزهایی 

 بیه کرده است. تش "های پیش از گریهناله"هستند که شکسپیر در یکی از اشعارش به 

توانم به آنها بچسبم یا این که از خداوند بخواهم که نمایم قدرت انتخاب دارم. میوقتی بازپخش خاطرات را به صورت مشکالت تجربه می

از خاطرات با تحول آنها مرا رهایی بخشد و بدین ترتیب ذهنم به همان حالت اولیه یعنی صفر، خالی .... یا آزاد از خاطرات باز گردد. وقتی 

 آیم.رها شوم دقیقاً به همان شکل الهی که خداوند مرا آفریده است در می

باشد. ولی وقتی خاطرات بتوانند خود را تحمیل ذهن ناخودآگاهم در حالت صفر است بدون زمان، مرز، نهایت و مرگ می هنگامی که

-افتد. اگر به خاطرات اجازه، اندیشیدن، تطابق و مدیریت گیر مینمایند ذهن ناخودآگاه در زمان، مکان، مشکالت، عدم اطمینان، آشفتگی

 شهودی هم در کار نخواهد بود. شهود از دست خواهم داد. اگر همسویی نباشدرا همسویی با الوهیت  وبدهم وضوح ذهنم  یروایی فرمان

 هم که نباشد هدفی نخواهم داشت.

شوند و که خاطراتی را که در ذهن ناخودآگاه دارم و به صورت درک من بازپخش میخواهم به هنگام کار با مردم همواره از الوهیت می

 شهودالوهیت ذهن خودآگاه و ناخودآگاه مرا از  ،هایی را که در برابر آنها دارم متحول سازد. در حالت صفرالعملهمین طور افکار و عکس

 تجربه نمایم.دهد که مردم را همچون الوهیت سازد و به روحم اجازه میپر می

های ناخودآگاه و نه فقط در مردم بلکه در مواد گردند در تمامی ذهنمتحول می مدر حین کار با الوهیت خاطراتی که در ذهن ناخودآگاه

 یابند. چقدر خوب است که بدانیم آرامش و آزادی از من آغازی زندگی تحول میی انواع دیده و نادیدهمعدنی، حیوانات، گیاهان و همه

 گردد.می

 آرامش من
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 ایهالیاکاال

 

ی کارهایش بنویسم. توانم با او همکاری داشته باشم و کتابی دربارهکردم. تصمیم گرفتم از او بپرسم که آیا میخوب، باز هم درک نمی

بیمارستان روانی کرده بود اش و یادگیری کارهایی که در رسید که این راهی منطقی برای کشیدن زیر زبانش راجع به شیوهبه نظر می

ام را برایش ارسال کردم ی کار را نیز من انجام خواهم داد. رایانامهنماید و بخش عمدهباشد. به او گفتم که این کار به دیگران کمک می

 و منتظر ماندم. او در پاسخ فقط گفت:

 

 جو 

 شود.آرامش از من شروع می

اند که در آنها دیگران نیاز به کمک و یاری دارند. شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو راجع به ها خاطرات اعتیادآوری را جمع کردهانسان

و نه از درون  "از آنجا"نمایند که مشکالت شوند و وانمود میرهاسازی این خاطرات از ذهن ناخودآگاه است. این خاطرات بازپخش می

 گیرند.نشات می

ها ندارند. ها یا موقعیتایم. مشکالت ناشی از خاطرات ربطی به مردم، مکانی آماده به دنیا آمده"ریههای پیش از گناله"هر یک از ما با 

 هایی هستند که باید آزاد شوند.بلکه موقعیت

با با شعور الهی است. و هماهنگ تنها هدف از شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو تثبیت مجدد شناخت خود یعنی ضرباهنگ طبیعی 

 گردد.اشباع می شهودت این ضرباهنگ حالت صفر گشوده و روح از تثبی

اند کمک رسانی به دیگران خواسته قصداند با هی شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو استفاده کرددر طول تاریخ مردمی که از شیوه

ی شناخت خود از شیوه "تشریح"کار دشواری است.  "شان کنمتوانم کمکمی"اطالعات مزبور را با آنها در میان بگذارند. خروج از حالت 

 نماید.سازد. ولی شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو این کار را میساز را رها نمیطریق هو اوپونو پونو خاطرات مشکل
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شود. لذا مردم را به در میهر کسی و هر چیزی خوب  حالی خود باشیم حال خودمان و "های پیش از گریهناله"ل به پاکسازی اگر مای

نماییم که بارهایی را که از دیگران کنیم. بلکه آنان را تشویق میمیان گذاشتن روش شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو تشویق نمی

 بر دوش دارند رها سازند و به عبارت دیگر اول خود و بعد دیگران را آزاد کنند.

 شود.آرامش از من شروع می

 آرامش من.

 ایهالیاکاال

 

 کردم. درک نمی باز همخوب، 

ای ترتیب دهم. او هم هکالمخواهم با او مبرایش نامه نوشتم و درخواست کردم که تلفنی گفتگو نماییم. اظهار داشتم که می مجدداً

مارک رایان نوشتم و به او ای به دوستم موافقت نمود. برای چند روز بعد یعنی جمعه قرار گذاشتیم. آن قدر هیجان زده بودم که نامه

اش برایم حرف زده بود سخن بگویم. او نیز هیجان گفتم که سرانجام قرار است با آن شمن اسرارآمیز اهل هاوایی که سال قبل درباره

 زده شد.

 هر دو کنجکاو بودیم که چه چیزهایی فرا خواهیم گرفت.

 هایی در پیش هستند.دانستیم که چه تجربهولی اصالً نمی
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 ی مااولین مکالمه

 آرتور شوپنهاور -پندارد. های دنیا میهای دیدگاه خودش را محدودیتهر کسی محدودیت

 

 با دکتر هو لن صحبت کردم. 1005اکتبر  16سرانجام اولین بار در 

تر برایم راحت. باشد. این ، صدا بزنم Eهر چند که نام کامل او دکتر ایهالیاکاال هو لن است ولی از من خواست که او را ای، مثل حرف

اش را به طور کامل گریی تلفنی حدود یک ساعت با هم حرف زدیم. از او خواستم که ماجرای کار درمانگفتگوو من در اولین  E. بود

 برایم شرح دهد. 

داشتند واقعاً دیوانه را نگه میوی اظهار داشت که سه سال در بیمارستان ایالتی هاوایی شاغل بوده است. بخشی که در آن جنایتکاران 

زدند و یا این که به آوردند. کارکنان هم به کرات خود را به بیماری میجای خطرناکی بود. روانشناسان بیش از یک ماه در آن دوام نمی

کردند. جای یوار میی بیماران پشت خود را به دکشیدند. افراد به هنگام عبور از آن بخش از ترس حملهکلی دست از کار در آنجا می

 خوشایندی برای زندگی، کار یا حتی بازدید نبود.

. فقط موافقت ه بود. هرگز هم به آنان مشاوره نداده بودای مالقات نکردگفت که هرگز بیماران را به صورت حرفه Eدکتر هو لن یا همان 

کرد . به مرور که او بر روی خودش کار مینمایدها بر روی خودش کار های آنها را ببیند و به هنگام نگاه به پروندهکرده بود که پرونده

 بیماران هم شروع به بهبودی کردند.

 تر هم شد:آید شنیدم موضوع جالبوقتی آنچه را که در پی می

-روهای قوی مصرف میبه بیمارانی که در غل و زنجیر بودند اجازه دادند که آزادانه راه بروند. برای آنهایی هم که دا پس از چند ماه"

 "رفت آزاد کردند.شان نمیکردند داروهای کمتری تجویز نمودند. آنهایی را هم که اصالً احتمال رهایی

 حیرت کرده بودم.

بردند. تاخیر و غیبتی دیگر در میان نبود. کار آمدن به سر کار لذت میآن پس از به اینجا هم ختم نشد. کارکنان هم از "وی ادامه داد 

-کردند و کارکنان هم بر سر کار خود حاضر میجایی رسید که تعداد کارکنان بیش از میزان نیاز گردید. چون بیماران را مرخص میبه 

  "گشتند. امروز آن بخش تعطیل است.

 اینجا بود که سوال یک میلیون دالری را مطرح ساختم:
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 "کردید که موجب آن تغییرات در دیگران شد؟با خودتان چه می"

 "نمودم.فقط بخشی از خودم را که با آنان مشترک بود پاکسازی می"

 چی؟

 فهمیدم.نمی

 –که در زندگی شما است  هر چیزیدکتر هو لن برایم شرح داد که پذیرش مسئولیت کامل در زندگی بدین معنی است که مسئولیت 

 مخلوق شما است.  ،واقعی کلمهبه معنای دنیا،. باشدمیبا شما  –در زندگی شما استصرفاً به دلیل این که 

 هر کسیهوم. هضم این واقعاً سخت است. این که من مسئول رفتار یا گفتار خودم باشم یک چیز است و این که مسئول رفتار و گفتار 

 یابد باشم چیز دیگری است. ام حضور میکه در زندگی

کنید چشید، لمس میشنوید، میبینید، میآنگاه هر آنچه که میولی این عین واقعیت است: اگر مسئولیت کامل زندگی خود را بپذیرید 

 .باشدمیپس مسئولیت آن هم با شما  در زندگی شما استنمایید به دلیل این که یا به هر نحو دیگری تجربه می

-کنید و از آن خوشو هر چیزی که تجربه می –ها، رئیس جمهور، اقتصاد این بدین معنی است که شفای همگان و از جمله تروریست

 با شما است. آنها فقط به صورت تصویری از آنچه که در درون شما است وجود دارند. –آید تان نمی

 مشکل از آنها نیست بلکه از خودتان است.

 و برای تغییر دادن آنها باید خودتان را تغییر دهید.

-ا بپذیریم و با آنها زندگی نماییم. سرزنش دیگران خیلی آساندانم که حتی درک این مطالب دشوار است چه رسد به این که آنها رمی

شفا از نظر او و هو اوپونو پونو به معنی باشد. ولی در حین صحبت با دکتر هو لن به تدریج دریافتم که تر از پذیرش کامل مسئولیت می

گی خود را شفا بدهید. اگر قصد درمان کسی را خواهید کیفیت زندگی خود را بهبود بخشید باید زندعشق ورزیدن به خود است. اگر می

 دهید.از طریق شفای خود انجام می رااین کار  –کار روانی تحتی یک جنای –دارید 

کرده چه اعمالی ی آن بیماران نگاه میاز دکتر هو لن پرسیدم که چگونه خودش را شفا داده است و دقیقاً به هنگامی که به پرونده

 داده است؟انجام می

 ."دارم تو دوست که متاسفمکردم فقط بارها و بارها تکرار می"وی توضیح داد که 

 همین؟
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 همین.

 بخشید.دهید دنیا را نیز بهبود میباشد و به تدریج که خود را بهبود میظاهراً عشق ورزیدن به خود بهترین راه بهبود خود می

کرد و از او الوهیت می یآمد او رو به سوود هر چه که برایش پیش میدر بیمارستان شاغل ب Eبه هنگامی که دکتر هو لن یا همان 

چه چیزی "پرسید: رسید. دکتر هو لن از خودش میکرد و همیشه هم به نتیجه میخواست که آن را آزاد نماید. همیشه توکل میمی

 "تصحیح نمایم؟توانم این مشکل را در درون خودم در درون من باعث این مشکل شده است و چگونه می

تری از هو ی قدیمیشود. گونهظاهراً این روش شفابخشی از درون همان چیزی است که شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو نامیده می

اند قرار گرفته بوده است. در آن شیوه فردی اوپونو پونو هم وجود داشته است که شدیداً تحت تاثیر مبلغانی که به هاوایی رفته بوده

ی اصلی مشکل را توانستند رشتهداده است. هر گاه که آنها میگشته است و با صحبت کردن با افراد مشکالت آنان را شفا میاسطه میو

ی کارها در درون شده است. ولی در شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو نیازی به واسطه نیست. همهقطع نمایند مشکل هم ناپدید می

 دانستم که به مرور این مطلب را بهتر در خواهم یافت.ردند. کنجکاو شده بودم و میگخودتان انجام می

اش ننوشته بود. هر چند که به او پیشنهاد کردم که برایش کتابی بنگارم ولی ظاهراً دکتر هو لن تا آن هنگام هیچ مطلبی راجع به شیوه

که سفارش خرید آن را دادم. وی همچنین توصیه کرد که کتاب  تمایلی به این کار نداشت. یک فیلم ویدئویی قدیمی وجود داشت

ق یی کتاب معتاد هستم بالفاصله به کمک اینترنت و از طررا هم بخوانم. از آنجایی که به مطالعه 1به قلم تور نورتراندرس توهم کاربر

 .بلعیدمفارش دادم. وقتی هم که به دستم رسید آن را حریصانه سآمازون آن را  یتارنما

واقعیت این است "گوید: افتد. نورتراندرس میداند که چه چیزی اتفاق میشود که ذهن خودآگاه ما اصالً نمیدر آن کتاب شرح داده می

واحد را  20فقط حداکثر افتند. ذهن خودآگاه شاید بتواند های ما به جریان میها واحد اطالعات در درون حسکه در هر ثانیه میلیون

جمع  ،که عمالً هیچ اطالعاتی در آن نیست ،خودآگاهانهنای ها واحد در نوعی تجربهها و میلیونی میلیونپردازش کند. بقیهدر هر ثانیه 

 "گردند.می

شد از آنجایی که ما در هر زمان هیچ گونه آگاهی واقعی از آنچه که در حال وقوع های دکتر هو لن دستگیرم میجایی که از گفتهتا 

 درصدِ 600ی امور را به او بسپاریم و توکل نماییم. مساله پذیرش توانیم بکنیم این است که همهتنها کاری که میاست نداریم 

باشد. فقط همین. در اثر پاکسازی گوید که کارش پاکسازی درون خودش میهمه چیز. وی می .همه چیز در زندگی است مسئولیتِ

 باشد.ت.هر چه که در بیرون از او است تصویری از درون وی و نوعی توهم میگردد چون دنیای او اسخودش دنیا هم پاک می
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ای از زندگی درونی خودتان است، به بینید سایهگویند آنچه که در بیرون میهایی که میبرخی از این مطالب، خصوصاً آن قسمت

دهد فراتر از آن است. ظاهراً وی قبول دارد ن شرح میآمد آنچه که دکتر هو لی یونگ شباهت دارد. ولی به نظر میروانشناسی به شیوه

کنیم هم با ما است و از دارد که مسئولیت اصالح هر آنچه که تجربه میکه همه چیز انعکاسی از درون است. اما در عین حال اظهار می

-. این الوهیت را می"دوستت دارم"گویید بدرون باید به الوهیت متصل گردید. از نظر او تنها راه اصالح بیرون این است که به الوهیت 

 ی قدرت برتر باشد نامید. توان خدا، زندگی، دنیا یا هر عبارت دیگری که نشان دهنده

شناخت و با این وجود کلی وقت برایم صرف و حسابی گیجم کرده بود. وی حدود هوم. عجب گفتگویی بود. دکتر هو لن اصالً مرا نمی

 آید. از نظر برخی افراد یک استاد واقعی و از نظر بعضی دیگر خل به حساب می هفتاد سال دارد و احتماالً

خواستم. پیدا بود از این که توانسته بودم برای اولین بار با دکتر هو لن صحبت کنم هیجان زده شده بودم و در عین حال بیش از آن می

ه گرفت یا از کنارش گذشت. ولی آنچه که فکرم را همقابل او جبشد در کردم. به راحتی هم میگفت درک نمیمیاو که آنچه را که 

 کاران روانی را شفا داده بود.اش موارد غیر قابل درمانی همچون جنایتکرد این بود که وی با استفاده از شیوهمشغول می

 ی آن پرسیدم.دانستم که دکتر هو لن به زودی همایشی برگزار خواهد نمود و لذا دربارهمی

 "گردد؟ای عایدم میحضور در آن همایش چه نتیجهاز "

 "شود.شود نصیبت میآنچه که نصیبت می"پاسخ داد 

 شود.شود نصیبت می تی هفتاد شنیده بودم شباهت داشت: آنچه که قرار بوده است نصیبای که در دههبه آموزه

 "کنند؟چند نفر در این همایش شرکت می"پرسیدم 

نفر. هرگز  50یا  80ی آن باشند در آنجا خواهند بود. شاید دهم و لذا فقط افرادی که آمادهپاکسازی خودم ادامه میمن به "جواب داد 

 "دانم.از قبل نمی

 گذاشت پرسیدم.هایش میی مفهوم امضایی که در انتهای رایانامهدرباره Eقبل از پایان مکالمه از 

 باشد.ت که فراتر از درک همگان میوی توضیح داد منظور از آرامش من آرامشی اس

 آید.به نظرم کامالً منطقی میاین امر اکنون  اماکردم در آن زمان منظورش را درک نمی
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 ای راجع به نیاتحقیقت تکان دهنده

-مان میاه و اعمالی بروز آن و تاثیری که بر ذهن خودآگها اهمیت دارد. ولی ما از نحوهزندگی درونی ما است که واقعاً برای ما انسان

 ذهن عصربنجامین لیبت،  –گذارد اطالع و درک نسبتاً کمی داریم. 

 

ی همایشی که چند هفته بعد پس از اولین گفتگویی که با دکتر هو لن داشتم اشتیاق بیشتری نسبت به دانستن پیدا کردم. از او درباره

فقط اظهار داشت که همواره به پاکسازی نمود پرسیدم. هیچ تالشی برای این که آن را به من قالب کند از خود نشان نداد. برگزار می

های گشوده بود. خواست. فقط طالب قلبخودش مشغول است تا تنها افراد با صالحیت به آن وارد شوند. حضور انبوه مردم را نمی

 ترتیبات الزم را خواهد داد. –ی ما برتر است ی او برای توصیف قدرتی که از همهورد عالقهعبارت م –اطمینان داشت که الوهیت 

از دوستم مارک رایان که اولین بار مرا از وجود دکتر هو لن با خبر کرده بود خواستم که اگر مایل است او هم در همایش شرکت نماید. 

 پرداختم. بدیهی است که او هم قبول کرد. ،گرن معجزه و این فرد معجزهبه عنوان پاداش مطلع ساختنم از ای ،ی سفرش راهزینه

ی مشهور شفابخشی بومیان هاوایی به گر ارتباطی با شیوهخواستم بدانم که آیا روش این درمانقبل از سفر باز هم تحقیق نمودم. می

مکس  اسمنامی است که کارآفرینی به  هونادو وجود ندارد.  . در جریان مطالعاتم دریافتم که هیچ ارتباطی بین اینیا خیر داردهونا نام 

ی روحانی بومیان هاوایی گذاشته بود. وی مدعی بود که در زمانی که به بر درک خود از شیوه ،که بعدها نویسنده شد ،فریدام النگ

و  بنیان گذاشت 6325او انجمن هونا را در سال  است. عنوان معلم مدرسه در هاوایی به کار اشتغال داشته یک راز سنتی را آموخته

ترین آنها دانش مخفی ورای معجزات نام دارد. هر چند که کارهایش جالب هستند چندین کتاب در این باره نوشت که مهمهم بعدها 

داد که گر کاری را انجام مییافتم که این درمانکردم ندارند. تازه داشتم در میگری که راجع به او تحقیق میولی هیچ ربطی به درمان

 داد، هیچ چیزی از آن نشنیده بود. ای که دکتر هو لن انجام میالنگ، حداقل به شیوه

 گر صبر کنم.توانستم تا روز پرواز و مالقات با شخص درمانام افزوده شد. به دشواری میهایم بر کنجکاویی مطالعات و یادگیریبا ادامه

 

-های لوسس رفتم و از آنجا به اتفاق مارک به شهر کاالباسا در کالیفرنیا سفر کردم. قبل از آن مارک کمی دیدنیآنجلبا پروازی به لوس

خواستیم مردی را که مطالب زیادی راجع به او داد و با هم خوش گذراندیم. ولی هر دوی ما بیش از هر چیز می مآنجلس را نشان

تگوی برانگیزاننده و عمیقی در حین صرف صبحانه با هم داشتیم ولی بیش از هر چیز شنیده بودیم مالقات نماییم. هر چند که گف

 طالب حضور در همایش بودیم.
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های پاهایم بایستم تا بتوانم وقایع را نفر را دیدیم که صف بسته بودند. سعی داشتم روی پنجه 80وقتی به محل همایش رسیدیم حدود 

گر یا همان مرد مرموز یعنی دکتر هو لن را ببینم. باالخره وقتی نوبت من شد که از در درمان خواستماز باالی سر دیگران ببینم. می

 داخل شوم دکتر هو لن شخصاً به من خوشامد گفت.

-به آرامی و با اقتدار و جذبه سخن می "خوش آمدی جوزف."هایش را برای در آغوش کشیدنم باز کرده بود گفت در حالی که دست

بال را نیز بر سر گذاشته بود که کنان بیسای پوشیده بود. همچنین کاله بازیتنهکتانی به پا داشت و پیراهن یقه باز و نیمگفت. کفش 

 باشد.اش میبعدها فهمیدم همچون عالمت تجاری

 "خوش آمدی مارک."به دوستم نیز گفت 

ی اول از آنجلس بیایم و از این قبیل امور پرسید. از همان لحظهی پرواز و مدتی که طول کشیده بود تا از تگزاس به لوساندکی درباره

 ساخت.اش وجود داشت که مرا به او نزدیک میی پدربزرگانهاو خوشم آمد. چیزی در اعتماد به نفس خاموش و شیوه

 دکتر هو لن دوست دارد سر وقت شروع کند. بالفاصله پس از آغاز همایش به من اشاره نمود.

 "رود؟کنی به کجا میات پاک میچیزی را از رایانه جوزف، وقتی"

 دانستند.همه خندیدند. مطمئنم که آنها نیز نمی "دانم.اصالً نمی"پاسخ دادم 

 "؟رودکنید به کجا میوقتی چیزی را از رایانه پاک می"سپس از حضار پرسید 

 "به سطل آشغال."یک نفر فریاد زد 

اند. هنوز که هنوز هم در رایانه است ولی از جلوی چشم دور شده است. خاطرات شما نیز همین گونهدقیقاً. هر چند "دکتر هو لن گفت 

 "خواهید این است که آنها را کامالً و به طور دائمی پاک نمایید.آیند. آنچه که میدر وجودتان هستند و فقط به چشم نمی

خواهد برسد. اصالً چرا باید بخواهم تم که منظورش چیست و به کجا میدانسآمد ولی اصالً نمیهر چند که سخنانش به نظرم جالب می

 که خاطراتم به طور دائمی پاک شوند؟

شوند. هایی قدیمی هستند که بازپخش می. خاطرات برنامهشهودبرای زندگی دارید. راه خاطرات و راه  هدو را"دکتر هو لن توضیح داد: 

را برگزینید. تنها راه گوش سپردن به  شهوددهید که راه رسد. البد ترجیح میبه شما می پیغامی است که از جانب الوهیت شهودولی 

  "این است که تمامی خاطرات را پاکسازی نمایید. در واقع تنها کاری که باید بکنید پاکسازی است. شهودپیغام الوهیت و دریافت 
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نمود. هیچ خاطراتی در آن  –و در آن هیچ محدودیتی نداریم  –مدت زیادی را صرف تشریح این که الوهیت همان حالت صفر است وی

رسیم ی ما در زندگی در لحظاتی به حالت صفر می. هیچ چیز به جز الوهیت. هر چند که همهوجود نداردی در آن قصدنیست. هیچ م

 گردند.بازپخش می –نامید یا آنچه که او خاطرات می –ها ولی در اکثر اوقات آشغال

ی نمودم. این خاطرهدیدم درد آن را در درونم حس میهای بیماران را میوقتی در بیمارستان روانی اشتغال داشتم و پرونده" وی افزود

ای بود که منجر به بروز آن رفتارها از جانب بیماران گشته بود. آنها اختیاری از خود نداشتند. در برنامه گیر افتاده مشترکی بود. برنامه

 "کردم. اشآن برنامه را حس نمودم پاکسازیبودند. وقتی 

توانم آنها را در مان تشریح نمود که به دلیل سری بودن نمیبرایرا های متعددپاکسازی در همایش بارها به پاکسازی اشاره شد. راه

روشی که دکتر هو لن بیش از همه در اینجا فقط به . شرکت کنید تا آنها را بیاموزید وناینجا شرح دهم. باید در کارگاه هو اوپونو پو

 نمایم:برم اکتفا میکند و من نیز امروز به کار میکرد و هنوز هم میاستفاده می

 کنید.چهار عبارت ساده را بارها و بارها، الینقطع و خطاب به الوهیت تکرار می

 "دوستت دارم."

 ".متاسفم"

 ".مرا ببخش"

 "متشکرم."

خیزید آید که وقتی از خواب بر میورد زبانم شد. همان طور که گهگاه پیش می "دوستت دارم"ت در طول این همایش دو روزه عبار

کرد که در سرم بود. فرقی هم نمی "دوستت دارم"شدم ذکر تان است من هم به هنگامی که از خواب بیدار مینوای آهنگی در ذهن

دانستم که چگونه چیزی را پاک لی خوبی داشتم. هر چند که اصالً نمیآگاهانه آن را تکرار کنم یا خیر. همیشه آنجا بود. احساس خی

 یا نوعی بد باشد؟ شیوهبه هر شکل،  "دوستت دارم"شود که ذکر نماید ولی به این کار ادامه دادم. مگر میمی

زی ناشی از خاطره است فهمی که چیجوزف، از کجا می"دکتر هو لن یک بار دیگر هم در طول همایش به من اشاره نمود. وی پرسید 

 "؟شهودیا 

 کردم و همین را هم به او گفتم. سوالش را درک نمی

شود خودش باعث آن بوده یا این که الوهیت آن را به عنوان نوعی چالش و به قصد فهمی که کسی که به سرطان مبتال میاز کجا می"

 "کمک به او ایجاد کرده است؟
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 ای از ذهن خودتان ناشی شده است یا از الوهیت؟فهمید که واقعهرا پردازش نمایم. از کجا میمدتی اندیشیدم. سعی کردم پرسش او 

 "دانم.اصالً نمی"جواب دادم 

من هم همین طور. برای همین هم هست که دائماً باید پاکسازی کنید و پاکسازی کنید و پاکسازی کنید. "دکتر هو لن اظهار داشت 

است. باید پاکسازی  شهوداز آید و چه چیزی دانید که چه چیزی از خاطرات میپاکسازی کنید چون نمیهمه چیز و همه چیز را باید 

 "کنید تا به جایگاه محدودیت صفر که همان حالت صفر است برسید.

قتی که کند و این درک نه فقط ناقص بلکه مبهم نیز هست. تا وگوید که ذهن ما بخش کوچکی از جهان را درک میدکتر هو لن می

 را خواندم مفهوم این گفته را نفهمیدم. 8ی گای کالکستوننوشتهخودسرذهن کتاب 

از این که آگاهانه تصمیم به انجام کاری بگیریم آن را  قبلنمایند مغز دهد که ثابت میهایی را شرح میکالکستون در کتابش آزمایش

دهد در نسفالوگرافی را، که نشان میمشهوری دستگاه الکتروآ آزمایش شناسی به نام بنجامین لیبت درگوید. دانشمند عصببه ما می

از این که آنها آگاهانه تصمیم به انجام کاری بگیرند به  قبلای وصل کرد. معلوم شد که فعالیت مغز گذرد، به عدهمغز افراد چه می

 گردد.ی خودآگاه وارد میگیرد و سپس به حیطهت میحاکی از آن است که تصمیم از ذهن ناخودآگاه نشاامر شود. این ناگهان زیاد می

ولی افزایش فعالیت مغز  –آید لیبت کشف کرد قصد حرکت حدود یک پنجم ثانیه قبل از آغاز حرکت پدید می"نویسد کالکستون می

 "پیوندد!ظاهراً حدود یک سوم ثانیه قبل از قصد به وقوع می

-هایی نظیر این نشان میآزمایش"نویسدمی2خواهیمخواهیم میدر باب آرزو: چرا آنچه را که میگفته ویلیام ایروین در کتابی به نام به 

جوشند و وقتی نهایتاً به سطح خودآگاه گردند. بلکه از ذهن ناخودآگاه میی آگاهانه و منطقی اخذ نمیدهند که تصمیمات ما به شیوه

 "شویم.آیند ما مالک آنها میمی

ظهور قصد در "نویسد می 5عصر ذهنگر را انجام داد در کتاب همان کسی که آن آزمایش بحث برانگیز و روشنبنجامین لیبت یعنی 

 "توان آگاهانه کنترل کرد.ت را میتوان از طریق خودآگاه کنترل نمود. تنها بخش پایانی آن یعنی حرکناخودآگاه را نمی

مغز ابتدا پیغامی تان ناشی شده باشد ولی در واقع ین کتاب از ذهن خودآگاهبه عبارت دیگر هر چند که شاید به نظر بیاید انتخاب ا

این کتاب به نظر جالب " :ذهن خودآگاه از آن قصد پیروی نمود و چیزی شبیه به این در آن گذشتبعد مبنی بر انتخاب آن فرستاد و 

تان به شکل دیگری در اب نکنید که در این صورت منطقتوانستید تصمیم بگیرید که آن را انتخمی "آید. بد نیست آن را بردارم.می

 "نماید در اختیار بگیرید.توانید منشا آن پیغامی را که شما را تحریک به برداشتن آن میآمد. ولی در هر حال نمیمی

                                                           
3
The Wayward Mind by Guy Claxton 
4
On Desire: Why We Want What We Want by William Irvine 
5
Mind Time by Benjamin Libet 
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طرحی در آن  تاکنون هیچ تصمیمی از ذهن خودآگاه نشات نگرفته و هیچ"ی کالکستون دانم که باور آن سخت است. به گفتهمی

زند تا خبر از اتفاقی بدهد که شاید به زودی ای از خودآگاه مینوعی پیش آگهی و برقی است که در گوشه، ریخته نشده است. قصد

 "بیفتد.

 ظاهراً قصد آشکار چیزی بیش از یک پیش آگهی آشکار نیست.

 آید؟داد این بود که پس فکر از کجا میولی چیزی که آزارم می

نیز  رازنوشته بودم و در این باره در فیلم  عامل جذبی قدرت قصد در کتابم سازد. از آنجایی که دربارهذهن را پریشان میاین دیگر 

کردم رسید که آنچه فکر میآور بود. این طور به نظر میی من نیستند حیرتصحبت کرده بودم درک این که قصدهایم اصالً برگزیده

 شده بود.زده که قبالً در مغزم است ای جام آن هستم صرفاً ظهور عینی جرقهقصد آن را دارم و در حال ان

آید که چه چیزی یا چه کسی باعث شد که مغزم چنین قصدی داشته باشد. در واقع وقتی از دکتر هو لن حال این سوال پیش می

 است.وی خندید و گفت که از این سوال خیلی خوشش آمده  "پس اختیار با کیست؟"پرسیدم که 

 خوب، حاال پاسخ چیست؟

 85صدی که مبنی بر الغر شدن داشتم و تاکید بر ق ی موضوع قصد گیج شده بودم. با تقویت قوای ذهنیکنم که دربارهاعتراف می

-ر شدن میساختم یا این که تنها پاسخی به پیغام مغز مبنی بر الغقصدی را آشکار می فقطیلوگرم از وزنم کاسته بودم. با این کار آیا ک

 ای راجع به این مساله نوشتم و از دکتر هو لن پرسیدم. وی در جواب گفت:بود یا خاطره؟ رایانامه شهوددادم؟ ناشی از 

 

 در صفر هیچ چیزی وجود ندارد، آاو آکوا، هیچ مشکلی از جمله نیاز به قصد هم وجود ندارد.

شوند. برای این که به خودت یا صفر بازگردی جایگزین صفر یعنی تو می و این خاطراتنگرانی راجع به وزن تنها بازپخش خاطرات است 

 اند پاک نماید.الوهیت باید آن دسته از خاطراتی را که در پشت کاهش وزن قرار گرفته

اولی کامالً اند. از جانب الوهیت و خاطراتی که در ذهن ناخودآگاه ذخیره شده شهودکنی فقط دو نیرو نقش دارند: در آنچه که تجربه می

 جدید و دومی قدیمی است.

 "(.شهودی امور به آن افزوده خواهند شد )اول به جستجوی پادشاهی )صفر( برخیز و بعد بقیه"اند که از قول مسیح نقل کرده

 "یابند.جریان می –ثروت، سالمتی و آرامش  –ی نعمات که از آنجا و از او همه"صفر جایگاه تو و الوهیت است.... 

http://VatanPdf.com

http://VatanPdf.com


 

35 
 

 مش منآرا

 دکتر هو لن 

 

که در آن هیچ محدودیتی  –یا همان حالت صفر  –نگریست و به منبع دیدم دکتر هو لن به فراتر از قصد افراد میآن طور که من می

انجام داد را تجربه نمود. نگرانی راجع به وزن خاطره است. تنها کاری که باید  شهودتوان خاطره یا رسید. در آنجا است که مینیست می

بدن را دوست داشت، بخشید و حتی از آن تشکر کرد. اگر پاکسازی نمایید اطمینان خواهید یافت که الوهیت موقعیتی این است که 

 خواهد یافت. شهودبرای حضور از طریق 

از ذهن  که بود ایرسد که واقعیت این است که میل من به پرخوری، که در طول سالیان مرا فربه نموده بود، برنامهبه نظر می

آید باید جوشد. وقتی هم که به سطح میماند و میناخودآگاهم سرچشمه گرفته بود. تا وقتی هم که آن را پاکسازی نکنم همان جا می

توانید انجامد. اصالً هم خوشایند نیست. البته میتوانم بخورم یا نخورم. این جنگ عمری به طول میدائماً از حق انتخابم آگاه باشم: می

طلبد. تمایل به چیزی را با گفتن نه به آن سرکوب کنید. ولی پیدا است که این شیوه در طول زمان مقادیر عظیمی انرژی و پشتکار می

 تواند به عادت جدیدی تبدیل گردد ولی رسیدن به آنجا همچون گذر از جهنم است!هر چند که در دراز مدت نه گفتن می

د و میل به پرخوری دیگرظاهر نخواهد شد. بدین ترتیب تنها آرامش است که نگردروزی ناپدید می اتخاطر ،ولی در عوض با پاکسازی

 ماند. می

تا وقتی که قصد انجام کاری را داشته باشم با هر ای تشبیه نمود. ی کهنهبه پارچه شهودتوان در مقایسه با به طور خالصه قصد را می

 گردد.تسلیم شوم زندگی نیز متحول می شهودآنچه که هست در حال جنگ خواهم بود. به محض این که در برابر 

هم به اکتشاف هنوز هم مطمئن نبودم که آیا امور دنیا واقعاً این گونه استو در مورد قدرت قصد نیز تردید داشتم. لذا بر آن شدم که باز 

 بپردازم.

آیا "خوردم. سوالی را که خیلی دوست داشتم جواب آن را بدانم از او پرسیدم: شام می رازی فیلم خالق و تهیه کننده روندا بیرنشبی با 

  "یا آن را از جایی گرفتی؟ دیی فیلم را خودت خلق کرایده

گشته  الهام، به او هگیری زبانی در دنیای بازاریابی گردیدنجر به یک همهدانستم که خلق این فیلم، که اکنون خیلی مشهور شده و ممی

اش را نیز ظرف ده دقیقه پردهی این فیلم به ناگهان و ظرف چند ثانیه به او رسیده بود. پیشاست. یک بار قبالً به من گفته بود که ایده

 پرده در طول تاریخ منجر شده بود.ترین پیشقوی ه بود که به ساختردیدنصیبش گ شهودساخته بود. پیدا بود که نوعی 
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ناشی شده بود یا این که بنا به دالیل دیگری احساس کرده  شهودی ساخت فیلم کامل هم از خواستم بدانم که آیا ایدهولی در اینجا می

کنیم و بعد تغییر به صد چیزی را میاین همان معمای مربوط به قصد بود که در فکر آن بودم. آیا ما قبود که باید آن را انجام دهد. 

 گذاریم؟ این سوالی بود که موقع صرف شام از او پرسیدم.داریم و بعد نام قصد بر آنها میهایی را دریافت میآید یا این که ایدهوجود می

خود پرداخت و سرانجام به روندا مدت زیادی سکوت کرد. نگاهی به اطراف انداخت، به سوالم اندیشید و به جستجوی پاسخی در درون 

 سخن آمد.

توانم بگویم که ی آن به سراغم آمد. ولی من بودم که کار آن را انجام دادم و آن را ساختم. لذا میدانم که ایدهمطمئن نیستم. قطعاً می"

 "من باعث ایجاد آن شدم.

آنجایی که فیلم مزبور خیلی قوی و خوش ساخت بود بود. از  شهودگر بود. ایده به سراغش آمده بود که به معنی نوعی پاسخش روشن 

اند و روندا شدهتوانم باور کنم که کار الوهیت بوده است. البته کارهایی باید انجام میوبازاریابی عالی هم برایش انجام شده بود فقط می

 ناشی شده بود. شهودهم آنها را انجام داده بود. ولی ایده از 

ن که چند ماه از نمایش فیلم گذشت و هیاهویی که به راه انداخت به سطح غریبی رسید روندا به تمامی جالب این است که پس از ای

رود. وی به جای این که ای ارسال و در آن اظهار داشت که اکنون فیلم به راه خودش میرایانامه دکسانی که در آن ظاهر شده بودن

ها مشغول بود. کتابی در شُرُف انتشار بود. لری کینگ هم در حال قاپیدن فرصت ها وگویی به پرسشقصد خود را بیان دارد به پاسخ

ی ی بازار شود. عدهی صوتی آن نیز قرار بود روانهی دو قسمتی بر اساس نظرات مطرح شده در آن بود. گونهساخت یک ویژه برنامه

 زیادی در کار آن بودند.

فر است نیازی به قصد ندارید. فقط کافی است که دریافت دارید و بر اساس آن عمل وقتی از حالت صفر بیایید که در آن محدودیت ص

 نمایید.

 و معجزات به وقوع خواهند پیوست.

 .را بگیرید شهودجلوی توانید ولی شما می

ی چیزی ی ایدهآید. وقتتوانست به میل به ساختن فیلم جواب منفی بدهد. این همان جایی است که حق انتخاب به میان میروندا می

 توانید تصمیم بگیرید که بر اساس آن عمل کنید یا نکنید.اگر از آن آگاه شوید می –شهودچه از خاطره و چه از  –رسد تان میبه ذهن
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ای را که در ذهن تواند جرقهمی –یا همان قدرت انتخاب  –ذهن خودآگاه  1ذهن و مغزبه گفته جفری شوارتز در کتابی عالی به نام 

توانید با آن مقابله به عبارت دیگر شاید میل به انتخاب این کتاب را حس کنید ولی اگر بخواهید میناخودآگاه زده شده است وتو نماید. 

 ".عدم انتخابحق "گوید نمایید. این همان حق انتخاب است یا آن طور که شوارتز می

دروازه است و چندان در نگهبان جوشند در حکم که حق اراده برای افکاری که از مغز میهای بعد پذیرفت لیبت در سال نویسدوی می

 مسائل اخالقی مربوط به آن غور ننمود.

باز هم شود. از انجام آن واقع می پیشاز جرقه زدن میل به انجام کاری و  پسکرد که اراده ویلیام جیمز، روانشناس مشهور، حس می

آموخت که با ی حق انتخاب نیازمند توجه آگاهانه است. دکتر هو لن به من میبله یا خیر بگویید. مشاهدهتوانید به آن شما می

یا خاطره ناشی شده باشند، بهتر خواهم توانست در هر زمان آنچه را که  شهودپاکسازی مداوم تمامی افکار، صرف نظر از این که از 

 درست است برگزینم.

ه چرا الغر شده بودم. چون تصمیم گرفتم از خاطره یا عادتی که مرا به بیشتر خوردن و کمتر ورزش کردن وا یافتم کتازه داشتم در می

شد. به ام در حق انتخاب یا حق عدم انتخاب مربوط میتصمیم به عدم تبعیت از آن امیال اعتیادی به تواناییداشت تبعیت ننمایم. می

 اگرفتم یا بآمد نه از جانب الوهیت. برنامه را نادیده می. از یک برنامه میشهودشد نه می عبارت دیگر میل به پرخوری از خاطره ناشی

های دکتر هو لن این طور برداشت کردم که رویکرد بهتر این است که آن قدر به برنامه عشق بورزی نمودم. ولی از حرفآن مقابله می

 که حل شود و فقط الوهیت باقی بماند.

دادم و هر چیزی را صرفاً به به ندای درونم گوش می .نمودمکردم ولی اکنون انتخاب میهم کامالً آن را درک نمیهر چند که هنوز 

 دانستم که به زودی چه وقایعی برایم پیش خواهند آمد.اصالً نمی اماشدم. دلیل نو بودن منکر نمی
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 کدام استثناها؟

 (ها بر روی کاغذ هستندی جنگهمه) بایرون کیتی -بینی. کنی میمن همان داستانی هستم که فکر می

 

-تر از آنی بودند که انتظار داشتم. دکتر هو لن توضیح داد که هر آنچه میای مطرح شدند عمیقمفاهیمی که در آن همایش آخر هفته

و نه در بیرون از خودتان انجام  در درون خودتان است. اگر قصد تغییر چیزی را دارید در درون –همه چیز  –کنید جویید یا تجربه می

 شود.اش به خودتان مربوط میدهید. مساله پذیرش کامل مسئولیت است. هیچ کسی را هم نباید سرزنش نمود. همه

  "ی آنها نیستیم. هستیم؟شود چطور؟ یا تصادف خودرو؟ ما که مسئول همهولی وقتی به کسی تجاوز می"یکی از حاضران پرسید 

 صد آید شما هم در آنجا هستید؟ مساله قبول مسئولیتتان پیش میاید که هر گاه مشکلی برایآیا تاکنون توجه کرده"وی جواب داد 

آید در بروید. شما تان نمیدرصد همه چیز است. بدون هیچ استثنایی. هیچ راه گریزی هم نیست که بتوانید از زیر چیزی که خوش

  ".تمامی امور –مسئول تمامی امور هستید 

کرد گرفت. درک میدید مسئولیت را بر عهده میها و متجاوزها را میحتی به هنگامی هم که وی در بیمارستان روانی شاغل بود و قاتل

ساخت. تنها راه این کار هم ای عمل نموده بودند. او به قصد کمک به آنان باید خاطرات را برطرف میبر اساس خاطره یا برنامه که آنها

نمود و در حین شان را نگاه میهایای ندیده بود همین بود. پروندهاست. منظورش از این که هرگز آنها را در چهارچوب حرفه پاکسازی

داد که . همان کاری را انجام می"متشکرم"و  "مرا ببخش"، "متاسفم"، "دوستت دارم"گفت این کار در سکوت خطاب به الوهیت می

-می در درون خودشرساند. در همان حالی که دکتر هو لن این کار را به حالت محدودیت صفر یاری میدانست آنها را در بازگشت می

 یافتند. کرد بیماران هم شفا می

در زبان مردم هاوایی به  هو اوتوان درست کردن یا اصالح اشتباه دانست. به طور خالصه هو اوپونو پونو را می"دکتر هو لن شرح داد: 

گیرند از آن دسته از افکاری سرچشمه می اتی نیاکان مردم هاوایی اشتباههم به معنی کمال است. بنا به گفته و پونوپونمعنی علت و 

یا اشتباهاتی که موجب اند. هو اوپونو پونو راهی برای رهایی از انرژی این افکار دردناک که از خاطرات دردناک گذشته تاثیر پذیرفته

  ".گذاردمان میپیش پای اندعدم تعادل و بیماری شده

 پذیرد.یعنی به طور خالصه هو اوپونو پونو نوعی فرایند حل مساله است. ولی کامالً در درون خودتان صورت می

آن را به دکتر  6331این فرایند جدید و بهبود یافته توسط استادی دوست داشتنی به نام مورنا ایجاد شده بود و هم او بود که در نوامبر 

ها، موسسات آموزش عالی و حتی سازمان ملل سخنرانی که در بیمارستان "گریمعجزه"آموخت. دکتر هو لن اخباری راجع به هو لن 

ی کارهایش را رها ساخت تا کرد شنیده بود. او را مالقات نمود و شاهد درمان بیماری زونای دخترش توسط او بود. در پی آن همهمی
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خشی او را بیاموزد. از آنجایی که دکتر هو لن در آن زمان در روابط با همسرش به مشکالتی برخورده شفابی ساده شدهی بتواند شیوه

ی اند که برای یادگیری از یک استاد معنوی خانوادهبودهبسیاری هم غیر طبیعی نیست. افراد  چنداناش را نیز ترک نمود. بود خانواده

 ی مورنا را بیاموزد.یوهخواست شاند. دکتر هو لن میخود را ترک گفته

و سه ساعت بعد آن را ناتمام  نمود ثبت نام کردمی کارگاهی که او در آن تدریسهای عجیب او را نپذیرفت. در ولی فوراً هم روش

 "آمد و لذا از آنجا بیرون آمدم.زد و به نظر خل میوی با ارواح حرف می"ی دکتر هو لن گذاشت. بنا به گفته

اش را پرداخت و با وجود این که تالش نمود تا آخر کارگاه را طاقت بیاورد د دوباره به آنجا برگشت و باز هم شهریهولی یک هفته بع

 ی او احمقانه بود و لذا مجدداً از کارگاه بیرون رفت.داد از نظر ذهن دانشگاه دیدهولی این بار هم نتوانست. هر چه که درس می

کردم که او دیوانه است. ولی سوم به آنجا رفتم و تمام آخر هفته را در آنجا ماندم. هنوز هم فکر میبرای بار "اظهار داشتبه من  وی

  "که او در گذشت در کنارش ماندم. 6331گفت. تا سال چیزی در او بود که انگار با قلبم سخن می

به صرف بر  ،کردی به بار آورده بود. دعایی که او میی رو به درون مورنا معجزاتی دکتر هو لن و بسیاری افراد دیگر شیوهبنا به گفته

خواهم آن مناجات را بیاموزم و تا وقتی که آن را فرا بگیرم از پا دانستم که میکرد. میها را پاک میخاطرات و برنامه ،زبان آمدن

 نخواهم نشست.

ی قدیمی را از دو سالگی به کار شیوه"ه روشش نمود: ی کوچکی بنوشت اشاره اممن یک برندهی کتاب ای که دربارهمورنا در مقاله

 "را در خود دارد. "ی آگاهی باستانیشالوده"ام ولی هنوز همان ام و هر چند که تغییراتی در فرایند آن پدید آوردهبرده

تحول است. هر بار که ابزارهای آن را هو اوپونو پونو فرایند استغفار، توبه و "نویسد: می 2ترین راهآسانمابل کتز در کتاب کوتاهی به نام 

مان آموزیم که هر چه که در زندگینماییم. میپذیریم و )برای خودمان( طلب بخشایش میدرصد را می صد بریم مسئولیتبه کار می

 "ی ما است."هابرنامه"آید تنها تصویری از پدید می

از طریق هو اوپونو پونو را امروزی کرد و روش او با هو اوپونو پونوی  فرایند شناخت خودخواست بدانم که مورنا چگونه خیلی دلم می

 هایی دارد. دکتر هو لن برایم این گونه توضیح داد:سنتی چه تفاوت

  

                                                           
 تی بگیرید.افتوانید آن را از سایت ایمی .ه استشدقلم همین مترجم به فارسی برگردانده  به2
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 هو اوپونو پونوی سنتی شناخت خوداز طریق هو اوپونو پونو

 گیرد.حل مساله در میان افراد صورت می گیرد.حل مساله در درون فرد صورت می

ی حل مساله را با حضور یک فرد ارشد جلسه فقط شما و الوهیت در آن دخیل هستید.

 کند.ی افراد درگیر در آن برگزار میهمه

اند باید ی کسانی که در آن نقشی داشتههمه فقط شما جسماً حاضر هستید.

 جسماً حضور یابند.

از هر یک از حاضران باید به سوی دیگران ب توبه به سوی الوهیت

گردد و ارشد باید به نحوی رفتار کند که 

در جویی هیچ یک از افراد به حالت ستیزه

 .نیاید

تک حاضران طلب هر یک از افراد باید از تک از الوهیت طلب بخشایش

 بخشایش نماید.

 

به همگان فرصت بیان مشکل از برای حل مساله دیده است باید را هم های الزم ارشد جلسه که آموزشی سنتی هو اوپونو پونو در شیوه

شود چون هر یک از حاضران مشکل را به ی سنتی کار به مشاجره کشیده میی نگاه خودشان را بدهد. اینجا است که در شیوهزاویه

رد اتفاق دهم چون تمامی آن در درون فبیند. باید اذعان دارم که فرایند جدید و بهبود یافته را ترجیح میشکلی متفاوت از دیگران می

ی یونگی در آید. من شاگرد برخی اساتید شاخهتر میافتد. به هیچ کس دیگری هم نیاز ندارید. به نظر من که خیلی معقولمی

دانم که جای باشم و میمیروشنایی را نوشته است(  تاریکِ سمتِ ی مشهور دبی فورد )که کتاب جویندگانِروانشناسی نظیر نویسنده

 د افراد است نه محیط یا اشخاص دیگر.تغییر در درون خو

که در شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو نقشی کلیدی را، راهنماهای مورنا به او گفتند که سه بخش خود "ادامه داد:  ندکتر هو ل

 لیهیپیاونیند از های واقعیت حضور دارند عبارتنیز به فرایند هو اوپونو پونو بیفزاید. این سه بخش که در تمامی مولکول ،دارند

راستا باشند فرد نیز با یکدیگر هم "درونیی خانواده")پدر/ خود برتر(. هر گاه این  آوماکوا)مادر/ خودآگاه( و  اوهانه)کودک/ ناخودآگاه(، 

به یابد. لذا هو اوپونو پونو ابتدا به بازگشت تعادل به فرد و بعد . پس از برقراری این تعادل زندگی جریان میشودمیبا الوهیت هماهنگ 

 "کند.تمامی مخلوقات کمک می بازگشت تعادل به

 در ادامه باز هم راجع به این فرایند جالب توضیح داد:وی 
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شوند. ولی فکر خودش ز میی مشکالت به صورت فکر آغاهو اوپونو پونو واقعاً بسیار ساده است. از نظر بومیان باستانی هاوایی همه"

خاطرات مربوط به افراد،  –مشکل نیست. پس مشکل چیست؟ مشکل این است که تمامی افکار ما آکنده از خاطرات دردناک هستند 

 ".ها یا چیزهامکان

نی حل آنها نیست. نماید. مدیریت برامور هم اصالً به معچون عقل فقط مدیریت می کند تواند این مشکالت را حلعقل به تنهایی نمی"

سازد. این گیرد و آنها را خنثی و خالص میدهید الوهیت افکار دردناک را میباید دست از آنها بر دارید! وقتی هو اوپونو پونو را انجام می

کنید. لذا ثی میها یا چیزها را خننمایید. شما فقط انرژی مربوط به افراد، مکانها یا چیزها را خالص میشما نیستید که افراد، مکان

 "ی هو اوپونو پونو تخلیص آن انرژی است.اولین مرحله

آید. این همان گردد و لذا حالت جدیدی پدید مینیز می رهاپیوندد. آن انرژی نه فقط خنثی بلکه در اینجا اتفاقی عالی به وقوع می"

 "باید بگذارید الوهیت بیاید و این خال را با نور پر سازد.نامند. آخرین مرحله هم این است که ها آن را خال میچیزی است که بودایی

باید تشخیص دهید که برای این که بتوانید هو اوپونو پونو را انجام دهید اصالً الزم نیست که بدانید مشکل یا اشتباه چیست. تنها "

یفه دارید که بالفاصله اقدام به مشکلی به لحاظ جسمی، ذهنی، احساسی یا غیره وجود دارد. پس از این که تشخیص دادید وظ

 ".متاسفم، مرا ببخشپاکسازی نمایید و بگویید: 

انجام شده بود نیز یافتم و سرانجام دعایی را که با آن مردم را چه او که با را هایی مصاحبه دیویی مورنا تحقیق کردم، حتی دیدرباره

 نمودم. مناجاتش چیزی شبیه به این بوده است:داد پیدا به صورت حضوری و چه به صورت غیابی شفا می

 

ام، بستگانم یا نیاکانم از ابتدای خلقت تا کنون تو، خانواده یا ای خالق الهی، ای که در عین وحدت پدر و مادر و فرزند هستی .... اگر من

ی بگذار با این کار همهکنیم .... ب بخشش میایم طلات، بستگانت، یا نیاکانت را با افکار، کلمات، کردار و اعمال خود رنجاندهخانواده

های ناخواسته به نور خالص مبدل گردند .... و این ها و ارتعاشات پاک، خالص، رها و بریده شوند و این انرژیخاطرات منفی، موانع، انرژی

 طور خواهد شد.

 

ود که بر اساس بخشایش بنا شده است. ظاهراً مورنا و گشاید ولی پیدا بمطمئن نبودم که این کار چگونه قفل شفا را در درون کسی می

شد سازیم. آنچه که مانع سالمتی ما میکه با طلب بخشایش راه تجلی شفا را پاک می اندکردهمی امروز جانشینش دکتر هو لن حس

 ی بازگشت به آن داد.چیزی بیش از فقدان عشق نبود. بخشایش درب را به روی آن گشود و اجازه
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تواند به شفای من، شما یا بیماران روانی کمک ر من این مطالب بسیار جالبند. مطمئن نبودم که انجام هو اوپونو پونو چگونه میاز نظ

 –درصد زندگی خود را بپذیریم  صد نماید. ولی باز هم به سخنان وی گوش دادم. دکتر هو لن در ادامه شرح داد که ما باید مسئولیت

 بدون هیچ استثنا، بهانه یا راه گریزی.

آمد؟ ده سال پیش با درصد مسئول هستیم چه پیش می صد دانستیم کهی ما میتوانید تصور کنید که اگر همهآیا می"وی پرسید: 

لی بزرگ به خودم قرار گذاشتم که اگر بتوانم فقط یک روز را بدون هیچ گونه پیش داوری نسبت به کسی سپری نمایم یک شیرینی خی

ام یک نسبت به گذشته بیشتر مراقب خودم هستم ولی هنوز نتوانستهام که ام! البته متوجه شدهنتوانسته نوزخودم جایزه بدهم. ولی ه

 "روز تمام این طور باشم.

روی خودم کار  خیلی با وجود این کهکردند. هایش برایم معنی پیدا میفهمیدم که او هم یک انسان است و گفتهخوب، اکنون می

بود. هر چند که کنم که ای کاش اوضاع جور دیگری میشوم و آرزو میام ولی هنوز هم گاهی به دلیل افراد یا وقایعی آزرده مینموده

 آیند تحمل نمایم ولی هنوز خیلی راه دارم تا به جایی برسمام پدید میتوانم مسائلی را که در زندگینسبت به گذشته خیلی بیشتر می

 که بتوانم در هر موقعیتی از خودم عشق ساطع کنم.

اگر قصد دارید به مردم منتقل نمایم؟  -درصد مسئول مشکالت هستیم  صد ی ماکه همه –اما چگونه باید این مطلب را "وی پرسید: 

چه "ت از خودتان بپرسید که مشکلی را حل کنید باید بر روی خودتان کار نمایید. مثالً اگر با فرد دیگری مشکل دارید فقط کافی اس

-تان ظاهر میمردم فقط برای این که شما را آزار دهند در زندگی "چیزی در من وجود دارد که باعث شده است این فرد مرا بیازارد؟

. لطفاً مرا تاسفمافتد: مای که میبابت هر واقعه»: گردند! اگر این را بدانید خواهید توانست هر وضعیتی را ارتقا دهید. چگونه؟ ساده است

 "«ببخش.

آید سوالی که باید بپرسید گر یا کایروپراکتور هستید و کسی به دلیل کمر درد به نزدتان میوی در ادامه شرح داد که اگر ماساژ درمان

 "که به صورت کمر درد در این فرد ظاهر شده است؟ وجود داردمنچه چیزی در درون "این است که 

کاران نگرش به زندگی و موجب سرگیجه است. شاید تا حدی بتواند توضیح دهد که دکتر هو لن چگونه آن جنایتی نوینی از این شیوه

 کرده است. کار می خودشروانی را شفا داده است. وی نه بر روی آنها بلکه بر روی 

باشد ی نیست. این همان حالت صفر میهودشی ما قلب پاکی داریم که در آن هیچ برنامه، خاطره و یا حتی که همه فزودا او در ادامه

ها و خاطراتی را ی ابتال به سرما خوردگی، برنامهکه در آن هیچ محدودیتی وجود ندارد. ولی در طول زندگی و تا حدی شبیه به نحوه

آید انجام دهیم. ان بر میمدستاز که را خوریم افراد بدی نیستیم ولی باید برای پاکسازی آن هر کاری گیریم. البته وقتی سرما میمی

گیریم و بدین ترتیب به بینیم آن را از او میای را در شخص دیگری میگیریم. وقتی برنامهها نیز همین طور هستند. آنها را میبرنامه

 رفت از آن هم پاکسازی است.شویم. راه برونآن مبتال می
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اش را بپذیرد راهی ایجاد شرایط زندگییدرصد صد مسئولیتبه لحظه لحظه برای هر کسی که مایل باشد "دکتر هو لن اظهار داشت 

طلبد تا اشتباهات خودش را ها وجود دارد. در فرایند شفابخشی هو اوپونو پونو هر کسی عشق میبرای خروج از مشکالت و بیماری

پس  "دارد و باعث این مشکل شده است ببخش. . لطفاً مرا به دلیل هر چه که در درونم جریانمتاسفم"توانید بگویید: اصالح نماید. می

 "اند متحول سازد.ی عشق است که اشتباهات درونی فرد را که به صورت مشکل جلوه یافتهاز آن دیگر بر عهده

شود. مشکالت فقط بازپخش در هو اوپونو پونو به مشکالت نه به صورت کارهایی شاق بلکه به شکل موقعیت نگریسته می"وی افزود: 

ی چشم عشق دنیا را بنگریم نمایانند که یک بار دیگر فرصتی بیابیم تا از دریچهرات گذشته هستند و بدین دلیل خود را به ما میخاط

 "عمل نماییم. شهودو بر اساس 

گویم. مجبور ام. این را جدی میشوند منع گشتههای آموزشی بیان میدر اینجا هم یک بار دیگر از ذکر جزئیات دقیقی که در کارگاه

بیشتر به علت حفظ حریم خصوصی افراد شرکت کننده در آنها این کار البته ی عدم افشای برخی مطالب را امضا نمایم. نامهشدم توافق

 گردد. تان مربوط میتوانم به شما بگویم که موضوع به پذیرش مسئولیت کامل زندگیبوده است. ولی این قدر می

شود. ها آموزش داده میای که در کارگاهد گستردهحهم شنیده بودید. من نیز همین طور. ولی نه تا آن  دانم که این را قبالًمی

. چون مشکالت آنها آنهاشوند همراه با مشکالت حتی افرادی که به زندگی شما وارد می –مسئولیت کامل یعنی پذیرش همه چیز 

اند و اگر مسئولیت کامل زندگی خود را بپذیرید باید مسئولیت کامل آنچه را هحضور یافت تاندر زندگیمشکالت شما نیز هستند. آنها 

 گویم.(نمایند قبول کنید. )این را دوباره بخوانید. جدی میهم که آنان تجربه می

است. ولی سابقه در زندگی شما ی ذهن و تفکر برانگیز است. درک آن به معنی ایجاد تحولی بیآور، باز کنندهاین مفهومی سرگیجه

 فراتر از آن است که آمادگی آن را داشته باشیم چه رسد به پذیرش آن. یدرصد صد حتی فهم مسئولیت

 ی دنیا نیز تغییر یابد.آید این است که چگونه باید خود را متحول سازید تا بقیهپس از این که آن را پذیرفتید پرسشی که پدید می

و نه بر روی  خودتانولی باید آن را بر روی گشاید. ین همان رمزی است که قفل شفا را میاست. ا "دوستت دارم"تنها راه مطمئن آن 

نماید. کمکی به شما نمیآنها هستند و لذا کار کردن بر روی شما دیگران به کار گیرید. به یاد داشته باشید که مشکالت آنها مشکالت 

 تجربیات هستید. تمامیکه طالب آنید. باید خودتان را شفا دهید. شما منبع اصلی  شما هستیدخواهند بلکه آنها نیستند که شفا می

ی فرایند امروزی هو اوپونو پونو است. به پیش بروید و اندکی در آن غور نمایید. به هنگامی که به این کار مشغول هستید من این عصاره

 دهم.ادامه می "دوستت دارم"به ذکر 
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نمایید. عمل می شهودیا  هشود این است که شما همواره بر اساس خاطرآموزش داده می هکارگاه آخر هفت نکات کلیدی که دراز یکی 

کنیم. ولی از آنجایی ی خاطرات زندگی میبه معنی اجازه دادن هستند. اکثریت ما تقریباً همیشه بر پایه شهودخاطره به معنی تفکر و 

 همین است و بس. خبریم.که اساساً ناآگاه هستیم از آنها بی

که تقریباً همیشه هم  –فرستد. ولی اگر خاطرات در جریان باشند ی نگرش به دنیا الوهیت پیامی از باال به ذهن شما میدر این شیوه

گیرد. آن قدر ی آن عمل نخواهید نمود. در نتیجه الوهیت پاسخی از جانب شما نمیرا نخواهید شنید و لذا بر پایه شهود–هستند 

 شنوید.تان است که صدای او را نمیان شلوغ و صداهای ناهنجاری در گوشسرت

را ببینید.( یکی از آنها مثلثی بود.  خالدکتر هو لن به منظور توضیح هر چه بیشتر نقطه نظراتش چند نمودار نیز کشید. )نمودار حالت 

 چیزی جز الوهیت نیست. این همان حالت صفر است که در آن محدودیتی نیست. تاناظهار داشت که این شما هستید. در کنه وجود

ماند: ها است. برنامه به باور میای در ذهن ناخودآگاه انساناز جانب الوهیت و خاطره برنامه شهودرسد. از الوهیت به شما می شهودی

ها را پاک ی برنامهچالشی که در پیش داریم این است که همه گذاریم.بینیم با هم به اشتراک میچیزی که وقتی آن را در دیگران می

 بتواند به سوی ما بیاید. شهودکنیم تا به حالت صفر باز گردیم و 

-شوند. وقتی چیز ناخوشایندی را در دیگری میدکتر هو لن وقت زیادی صرف کرد تا شرح دهد که خاطرات به اشتراک گذاشته می

نهایتاً حتی  وفرد دیگر آن چیز ناخوشایند بر شما است که آن را پاک کنید. در حین این کار نماید. یبینید به خودتان نیز سرایت م

 گوید.دنیا را نیز ترک می

هایی که در دنیا وجود دارد نفرت زنان از مردان است. همواره به پاکسازی آن ترین برنامهیکی از سمج"دکتر هو لن اعالم داشت: 

باشد. زنان نفرت عمیقی از های برنامه میای وسیع است. هر علفی یکی از پایهها در مزرعهمثل وجین کردن علفمشغولم ولی این کار 

 "مردان دارند. باید به آن عشق بورزیم تا بتواند رها شود.
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رسم شده بود. هر روانشناس، یا مدل جدیدی از دنیا برایم  فهمیدم. مثل این بود که نقشهتوانم بگویم که تمامی این مطالب را مینمی

ی دنیا را شفا بخشد. هر چه باشد اگر دکتر تواند همهرسد که میفیلسوف یا دینی چنین چیزی دارد. به آن عالقه دارم چون به نظر می

 کاران روانی و بستری را شفا دهد دیگر چه چیزهایی ممکن است؟ی جنایتتواند همهمیهو لن 

دونالد به این رویکرد مک"باشد. وی گفت: نیز افزود که انجام هو اوپونو پونو ساده نیست و نیازمند تعهد میولی دکتر هو لن این را 

اید دریافت به کنار آن بروید و بالفاصله آنچه را که سفارش داده وای نیست که بتوانید سوار بر خودرزندگی نیست. اینجا هم پنجره

 "ت. باید دائماً بر پاکسازی و پاکسازی و پاکسازی تمرکز داشته باشید.نمایید. خداوند پیشخدمت رستوران نیس

ی کارهایی که شاید از نظر دیگران غیر ممکن به وی ماجراهای کسانی را ذکر کرد که از روش پاکسازی استفاده نموده بودند و از عهده

شد که به دلیل بروز مشکل در هوا فضای آمریکا مربوط می. یکی از ماجراها به یکی از مهندسان سازمان بودند رفتند بر آمدهشمار می

 ها به نزد او آمده بود.یکی از موشک

وی نزدم آمد و من فرض را بر این گذاشتم که بخشی از مشکل هستم. لذا پاکسازی کردم و گفتم از موشک "دکتر هو لن توضیح داد: 

 "ت که موشک در حین پرواز خودش یک جوری درست شد.ی بعدی که او را دیدم اظهار داشنمایم. دفعهطلب بخشش می

آیا انجام هو اوپونو پونو بر موشک اثر گذاشته بود؟ دکتر هو لن و آن مهندس چنین نظری دارند. شخصاً با آن مهندس صحبت کردم و 

افتاده بود. از نظر او  آید اتفاقچیزی که ماهیتاً معجزه به حساب میوی گفت که غیر ممکن است موشک به خودی خود درست شود. 

 این چیز همان پاکسازی به کمک دکتر هو لن بود.

 توانم بگویم که این ماجرا را باور کردم. ولی این را نیز باید بگویم که توجیه دیگری برای آن ندارم.نمی

 

 "شبیه تو است. یک بازاریاب اینترنتی مشهور هست که نامش"در وقت استراحت بین جلسات مردی به سراغم آمد و گفت: 

 "واقعاً؟"گذارد یا نه و لذا از او پرسیدم دانستم که آیا دارد سر به سرم مینمی

 "نویسد. آدم با حالی است.و نگارش هیپنوتیزمی هم می معنوی ی بازاریابیهای متعددی نوشته است و دربارهبله، کتاب"

 "منم.که این "گفتم 

 ی ما را شنیده بود و به نظرش خیلی بامزه آمده بود. تمامی مکالمه زده شد. مارک رایانبه نظر خیلی خجالت
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خیر چون در محل کارگاه در حال شناخته شدن بودم. دکتر هو یا ی اینترنت با خبر باشند مهم نبود که مردم از شهرت من در شبکه

 "آیا با دکتر هو لن ارتباط داری؟"فردی پرسید  داند.لن آن قدر در طول جلسات مرا صدا زد که مردم فکر کردند مرا از بقیه جدا می

 "بر تو تمرکز کرده است.آید که دانم ولی به نظر مینمی"اندیشد. در جواب گفت و بعد پرسیدم چرا چنین می رپاسخ دادم خی

رض را بر این آمد و فکرد خوشم میی منفی داشته است. از توجهی که به من میالبته هرگز احساس نکردم که گزینش من جنبه

نویسم و در اینترنت هم پیروانی دارم، قصد دارد شخصاً مرا یاری رساند. مطمئن بودم دانست کتاب میگذاشتم که دکتر هو لن، که می

 ی کثیری کمک نمایم.داند که اگر این پیام شفابخشی را درک کنم قادر خواهم بود به عدهکه بخشی از وجودش می

 سازد. اما نه استادی برای دنیا بلکه استادی برای خودم.از جانب الوهیت مرا برای استادی آماده می یشهودکه دانستم در آن زمان نمی
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 دوستت دارم

تان باشید به طور تواند چیز عالی، کامل، تمام عیار و درستی را از شما منع کند. اگر خود اولینتان باشید کسی نمیاگر خود اولین

تان اولویت بدهید آنگاه عیب و فکار، کلمات، رفتار و اعمال الوهیت تجربه خواهید نمود. ولی اگر به افکار مسمومخودکار کمال را در ا

 دکتر ایهالیاکاال هو لن - ، نفرت، افسردگی، پیش داوری و فقر تجربه خواهید کرد.سر در گمینقص را به طور خودکار در قالب بیماری، 

 

خواستم و نیاز داشتم که بیاموزم. کردم پیام دکتر هو لن را درک کنم. ولی خیلی بیش از آن می تا جایی که در توان داشتم سعی

ی کارگاه کنم. در اولین جلسه "جذب"های بسیاری را ام با باز نگه داشتن ذهنم ایدهام و توانستههمواره در زندگی همچون اسفنج بوده

ن عالم دارم این است که به هر چیزی که بر سر راهم بیاید و صرف نظر از این که آن را ای که در ایبه این نتیجه رسیدم که تنها وظیفه

کردم دیدم یا حس میای را که میهای محدود کنندهتوانستم برنامهبیشتر میچه . هر "دوستت دارم"بگویم باید خوب یا بد بدانم 

 ی زمین آرامش هدیه کنم.و به کره حالت بدون محدودیت برسمگشتم که به برطرف سازم بیشتر قادر می

برای خواست که آن را در چهارچوبی منطقی بگنجاند. ولی مارک در درک پیام همایش اندکی بیش از من مشکل داشت. پیوسته می

-دستورالعملی برای شکست می ،جستجوی توجیه منطقیاین که داند که چه خبر است و لذا که ذهن اصالً نمی ،این موضوعمن 

 .بودتر آشکار،باشد

 پانزده میلیون واحد اطالعاتی که در هر لحظه در حال وقوع هستند ذهن خودآگاه تنها به پانزده دکتر هو لن بارها تاکید نمود که از

کنند نداریم. پس باید دست از مان نقشی بازی میواحد از آنها دسترسی دارد. ما هیچ شانسی برای درک تمامی عواملی که در زندگی

 ها بر داریم و توکل نماییم.آن

دی برخاست و گفت که دربی را بر روی دیوار آمدند. در یکی از جلسات فرالنه میقبول دارم که بسیاری از این مطالب به نظرم غیر عاق

 شوند.ها از آن وارد میبیند که باز است و مردهمی

 "بینی؟دانی که چرا آن را میآیا می"دکتر هو لن پرسید 

 "ی ارواح صحبت کرده است.چون قبالً هم درباره"فرد دیگری پاسخ داد 

اگر در ای. الزم نیست به دنیاهای دیگر بنگری. دقیقاً. با صحبت در این باره آنها را به سوی خود جذب نموده"دکتر هو لن تایید کرد 

 "همین لحظه و در همین جا باشی باز هم کارهای زیادی خواهی داشت.
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خوشم  حس ششمبینند چه تعبیری باید داشته باشم. از فیلم میروح دانستم که در مورد کسانی که دیدم و نمیوحی نمیمن هیچ ر

 خواستم ارواح در مقابلم ظاهر شوند و با من سخن بگویند.آمد. ولی تنها در حد یک فیلم. نمیمی

مان تعریف کرد که در های بیمارستان روانی را برایسیفون دستشوییاما ظاهراً این موضوع برای دکتر هو لن کامالً عادی بود. ماجرای 

 افتادند. های شب و به خودی خود به کار مینیمه

اند. لذا دانستند که مردههای پیشین در آن بخش در گذشته بودند ولی نمیآنجا پر از ارواح بود. خیلی از آن ارواح در سال"وی گفت 

 "هنوز هم در همان جا بودند.

 رفتند؟  هنوز هم در آنجا به دستشویی می

 ظاهراً که این طور بود.

توجه شدید که چشمانش متر شد. دکتر هو لن در ادامه توضیح داد که اگر در حین صحبت با کسی غریب و قضیه از این هم عجیب

 اند.او را تسخیر نمودههای آنها است بدانید که ی ابر مانندی در کنارهور کامل سفید گشته و الیهتقریباً به ط

حتی سعی هم نکنید که با آنها حرف بزنید. در عوض فقط به پاکسازی خودتان بپردازید و امیدوار باشید که پاکسازی "وی توصیه کرد 

 "که آنان را فرا گرفته است بشود. حالتیآن خودتان موجب برطرف شدن 

ولی صحبت از ارواح و افراد تسخیر شده و اشباحی که نیمه شب از دستشویی  .ام که ذهن خیلی بازی داشته باشمهمواره سعی داشته

خواستم اسرار نهایی شفابخشی را بیاموزم تا بتوانم کردند کمی از گنجایش من نیز بیشتر بود. ولی باز هم در آنجا ماندم. میاستفاده می

نم. مساله فقط این بود که اصالً انتظار نداشتم که باید برای به خودم و دیگران در راه دستیابی به ثروت، سالمت و شادکامی کمک ک

 ی نیمه تاریک وارد گردم.رسیدن به آنجا از دنیاهای ناپیدا بگذرم و به ناحیه

هایی را به منظور باز کردن مسیر انرژی در بدن انجام ی دیگری از کارگاه همگی بر روی زمین دراز کشیده بودیم و تمریندر جلسه

 "بینم.النکا را مینگرم قحطی در سریوقتی این فرد را می"م. دکتر هو لن مرا به سوی خودش خواند و گفت دادیمی

 ده است.یبه سوی او نگریستم و فقط بانویی را دیدم که بر روی فرش دراز کش

 "خیلی چیزها را باید پاکسازی کنیم."دکتر هو لن گفت 

شد ترین کاری که میتالشم را برای تمرین آنچه که درک کرده بودم به کار بستم. آسانرغم این که گیج شده بودم ولی حداکثر علی

. لذا من نیز همین کار را کردم. شب هنگام وقتی که به دستشویی رفتم حس "دوستت دارم"انجام داد این بود که پیوسته بگوییم 
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. بعد هم "دوستت دارم"کردم خطاب به الوهیت گفتم س میکردم که مجرای ادرارم به عفونتی دچار شده است. در حالی که آن را ح

 آن را از خاطر بردم. صبح که از خواب برخاستم مشکل برطرف شده بود.

نمودم کردم. تالش میرا تکرار می "دوستت دارم"افتاد پیوسته و در دل صرف نظر از این که چه اتفاقی اعم از خوب، بد یا متفاوت می

تان بزنم تا آمد و صرف نظر از این که از آن آگاه باشم یا نه پاکسازی کنم. بد نیست مثالی برایلحظه پیش میکه هر چیزی را که در 

 نماید:که این فرایند چگونه کار میببینید 

ام یا توانستم با کار بر روی نقاط حساس احساسیام گردید. در گذشته میای برایم فرستاد که موجب آشفتگیروزی یک نفر رایانامه

ی آن برآیم. ولی این بار تصمیم گرفتم روش دکتر تالش برای گفتگو با کسی که چنین پیام کثیفی را برایم ارسال نموده است از عهده

 هو لن را بیازمایم.

گفتم. تنها روح عشق را در . اینها را خطاب به هیچ شخص خاصی نمی"دوستت دارم"و  "مرا ببخش"گفتم پیوسته در سکوت می

 یا جذب وقایع خارجی شده بود شفا دهد. باعث ایجاد ساختم تا آنچه را کهدم بیدار میخو

 اش عذرخواهی کرده بود.ی دیگری از همان فرد دریافت داشتم. وی به خاطر پیام قبلیظرف کمتر از یک ساعت رایانامه

با  فقطام ندادم. حتی در جوابش نیز چیزی ننوشتم. به یاد داشته باشید که هیچ عمل خارجی برای این که از من عذرخواهی شود انج

 ای را که هر دوی ما در آن شرکت داشتیم شفا بخشیدم.ی مخفی و محدود کنندهگفتن دوستت دارم آن برنامه

به آرامش هدف از آن هم نه دستیابی به نتیجه بلکه رسیدن انجام این فرایند بدین معنی نیست که همواره به نتایج آنی خواهید رسید. 

 شود.تان حاصل میخواستید برایای هم که از اول میاست. ولی وقتی که آن را انجام دهید اغلب آن نتیجه

مثالً یکی از روزها یکی از کارمندانم ناپدید شد. قرار بود کاری را بر روی طرح مهمی که مهلت آن هم رو به پایان بود انجام دهد. ولی 

 ی زمین غیب شده است. آمد که از روی کرهساند بلکه به نظر مینه فقط کار را به اتمام نر

اصالً از آن پیشامد خوشم نیامده بود. اما در آن هنگام دیگر با دکتر هو لن و روشش به خوبی آشنا شده بودم. دریافتم که گفتن 

-افتادم غضبناک میآن کارمندم می خیلی دشوار است. هر وقت به یاد "کشمتمی"خواهم بگویم به هنگامی که می "دوستت دارم"

 گشتم.

گفتم گفتم. فقط میادامه دادم. اینها را خطاب به هیچ کسی نمی "متاسفم"و  "لطفاً مرا ببخش"، "دوستت دارم"ولی باز هم به ذکر 

بتوانم تا حدودی به  کردم. راستش را بخواهید سه روز این کار را ادامه دادم تاکه گفته باشم. قطعاً هم عشقی را در خود حس نمی

 آرامش درونی برسم. 
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 .به من زنگ زدو در این هنگام بود که آن کارمند 

اش را اجابت نمودم و در حین با من تماس گرفته بود تا درخواست کمک کند. من هم خواستهآن مدت را در زندان به سر برده بود. 

 رضایتمم. هر چند که به نتایج آنی نرسیدم ولی دستیابی به آرامش موجب پرداختن به امور مربوط به او به ذکر دوستت دارم ادامه داد

بانش خواست که این هم خودش نوعی نتیجه بود. آن کارمند نیز در آن دوران به نوعی آن آرامش را حس کرد. از زندان وشد می

حبت کردم توانستم اطالعاتی را که برای اتمام بگذارد از تلفن استفاده نماید و بدین ترتیب با من تماس گرفت. وقتی تلفنی با او ص

 طرح نیاز داشتم از او دریافت نمایم.

را که نوشته بودم مورد  عامل جذبشد شرکت کردم وی کتاب اولین باری که در کارگاه هو اوپونو پونو که توسط دکتر هو لن برگزار می

یابد و هر کسی که کتاب را بخواند آن ح ارتعاش کتابم نیز افزایش میتحسین قرار داد. اظهار داشت که اگر خودم را پاکسازی نمایم سط

 کند. به عبارت دیگر اگر من رشد نمایم خوانندگانم نیز رشد خواهند یافت.را حس می

آن کتاب پرفروش بود و بارها تجدید  "اند و اکنون در دست مردم هستند چطور؟هایی که قبالً فروخته شدهولی آن کتاب"پرسیدم 

 هایی از آن را تهیه کرده بودند.چاپ شده و قرار بود با جلد مقوایی نیز به بازار بیاید. نگران مردمی بودم که قبالً نسخه

 "ها در بیرون نیستند بلکه هنوز در وجود تو اند.ولی آن کتاب"نمود  جوی با توضیحی که داد یک بار دیگر مرا با شعور مرموزش گی

 وجود ندارد. "بیرونیدر "به عبارت دیگر هیچ 

باشد. به همین دلیل هم هست که این شرح این روش پیشرفته در حدی که سزاوار آن باشد خود نیازمند نگارش کتاب مستقلی می

هر چه که برای به کنم که برای رسیدن اکتفا مینکته نویسم. در اینجا به ذکر همین کتاب را با کسب رضایت از دکتر هو لن می

 .خودتانخواهید فقط به یک جا باید بروید: به درون اع زندگی از مسائل مالی گرفته تا روابط با دیگران میبهبودی اوض

های خود که از کردند. در اواخر روز دوم با پرسشگفت درک میتوان اظهار داشت که تمامی حضار آنچه را که دکتر هو لن مینمی

 بمباران کردند. مثالً:های منطقی سرچشمه گرفته بودند وی را ذهن

 "دهم بر فردی دیگر اثر گذارد؟چگونه ممکن است پاکسازی که من انجام می"

 "در این میان اراده چه نقشی دارد؟"

 "کنند؟ها به ما حمله میچرا تروریست"
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به نظر ناامید شده بود. با  .نگردمینشسته بودم  تاالررسید که مستقیماً به سوی من که در انتهای دکتر هو لنساکت ماند. به نظر می

که کرد و همه چیز در درون شما است احتماالً حس می "چیزی در بیرون وجود ندارد"ی پیامش این بود که توجه به این که عصاره

ا توانم تصور نمایم که بخواست آه بکشد. میدهد که خودش هم درک نکرده است. انگار که میفهمند نشان میاین که دیگران نمی

 ."مرا ببخش، دوستت دارم"گفت خودش می

خورد ولی اسامی هاوایی دارند. مارک و من در این شان به اهالی هاوایی نمیمتوجه شدم که بسیاری از حاضران با وجود این که قیافه

 جدیدی بر ما بگذارد. هدف از متواند نامان الزم است دکتر هو لن میکنیم که برایباره از آنان پرسیدیم. به ما گفتند که اگر حس می

 لوهیت در صفر خودمان را به شکل نوینی بشناسیم.اخود شدن و لقا با این کار این است که در طی راه بی

ند مانجوشری نام گرفته بودم. این اسمی بود اسوامی آن 6323از قدرتی که در یک اسم جدید نهفته است آگاه بودم. قبالً هم در سال 

ام هنوز در کشمکش با گذشته، ستیز با زمان یعنی بهاگوان شری راجنیش بر من گذاشته بود. در آن دوره از زندگی که استادم در آن

ا فقر و در جستجوی معنی بودم و آن نام مرا یاری داد که از نو شروع نمایم. آن نام را هفت سال به کار بردم. لذا طبیعی بود که ببینم آی

 خواهد که اسم جدیدی به من بدهد یا خیر.می تواند یادکتر هو لن نیز می

رسد آن را ی به او میشهودوقتی از او در این باره پرسیدم جواب داد که راجع به این موضوع با الوهیت مشورت خواهد نمود. وقتی 

 دارد. حدود یک ماه پس از کارگاه برایم چنین نوشت:بیان می

 

 جو

سپس همچون کودکی دراز کشید و تا افق د. متحول شد و به تدریج نرم و زرد رنگ گردید. روزی ابری را دیدم که به باالی سرم آم

 ظاهر شد. "خداگونه"گسترش یافت. در افقنام آاو آکوا 

 ای که امروز به دستم رسید دیدم:این جمله را هم در بخشی از رایانامه

 "عطایم کن.ای قلبی سرشار از حس شکرگزاری بخشیدهزندگی ای خدایی که به من "

 کنم.برایت آرامشی ورای درک آرزو می

 آرامش من.
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 ایهالیاکاال

 

 دانستم. لذا برایش نوشتم و سوال کردم. وی در پاسخ گفت:از نام آاو آکوا خیلی خوشم آمد. ولی تلفظ آن را نمی

 

 جو

 آ مثل بابا

 او مثل اوه

 ک مثل کارد

 او مثل بو

 آرامش من.

 ایهالیاکاال

 

-توانستم آن را درک کنم و از نام جدیدم خیلی خوشم آمد. هر چند که هرگز در میان جمع آن را به کار نبردم ولی در نامهاکنون می

-در پای نوشته به راه انداختم نامم را www.JoeVitale.comرا در نشانی  منگاری با دکتر هو لن از آن استفاده نمودم. وقتی وبالگ

کردم که گویی با آمد چون حس میی معدودی دلیل این کار را پرسیدند. خیلی از آن خوشم میعدهنوشتم. می "آاو آکوا"هایم 

 خواهم که وبالگم را پاک کند.ی خدا است از الوهیت میاستفاده از عبارتی که از نظر من به معنی کنار رفتن ابرها برای مشاهده

ای خواستم. نامهرا حداقل موقتاً در ذهنم حک کرده بودند ولی باز هم بیشتر می "دوستت دارم"آخر هفته ذکر های موزشهر چند که آ

به دکتر هو لن نوشتم و از او پرسیدم که آیا مایل است به تگزاس بیاید و در حضور جمعی از دوستان راجع به هو اوپونو پونو حرف بزند. 

بیشتر آموختن از او کشیده بودم. کافی بود که با پروازی به تگزاس بیاید و اندکی حرف بزند و مدتی را نیز با  ای بود که برایاین نقشه
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داند و از جمله چگونگی ی چیزهایی که میی همهخوردم و دربارهمن بگذراند. وقتی هم که در کنار او بودم به اصطالح مخش را می

 ی زیر را به من نوشت:پرسیدم. دکتر هو لن موافقت نمود و نامهکار از او میتتمامی بیماران روانی و جنای نشفا داد

 

 جو،

 به خاطر تماسی که با من گرفتی متشکرم. مجبور به این کار نبودی و با وجود این آن را انجام دادی. قدردان هستم.

-غیر رسمی داشته باشد. شاید بد نباشد به عنوان پیشو  "صاحبهم"ما در ماه فوریه در آستین حالت خواهم پیشنهاد کنم که مالقات می

ماجراهای درونی: اعترافات یک خبرنگار "ای و آنها را در کتابی به نام های حل مساله کردهتحقیقاتی را که راجع به روش ،ی مصاحبهزمینه

 ز صرفاً مصاحبه شونده نخواهم بود.ای شرح دهی. بدین ترتیب تو کاری بیش از مصاحبه انجام خواهی داد و من نیآورده "درونی

گیرد. مثالً این که مشکل چیست خیلی بیش از ی بعدی قرار میاطالعات وضوح آن است و هنر انجام کار در مرتبه شرط اصلی در انتقال

کجا هست که آن  مشکلتواند آن را حل نماید؟ اصالً دلیل آن برای افراد گنگ است. اگر فردی به درستی نداند مشکل چیست چگونه می

 بندند(؟ یا هر دو؟ شاید هم در هیچ یک از اینها نباشد.را حل کنیم؟ در ذهن؟ یا در جسم )که بیشتر افراد بر روی آن شرط می

 کند.این سوال نیز وجود دارد که چه کسی یا چه چیزی مشکل را حل می

آپشن یا  های حل مساله نظیراز کدام یک از روشبهتر است ه توان قضاوت نمود کای به دشواری میهمان طور که در کتابت هم نوشته

 ها یا باورها مشکل اصلی هستند؟ بد نیست بگذاریم مشکل اصلی خودش را به همه بنمایاند.استفاده کرد. آیا قضاوت فوروم

هم یک راه برطرف ساختن عدم  ها یا مفاهیم نخواهد بود. اینی خوبی یا بدی و درستی یا نادرستی شیوهی غیر رسمی دربارهمصاحبه

 ایم. ای از گرد و غبار کم نماییم خدمت عظیمی ارائه کردههای مکرر است. اگر تو و من بتوانیم حتی ذرهشفافیت

ی شکسپیر ی جولیوس سزار نوشتهبه طور خالصه همان طور که بروتوس در نمایشنامهها و امواج خاص خود را دارد. البته هر لحظه آهنگ

 و ما نیز همین کار را خواهیم نمود. "آیدباید تا آخر روز صبر کنیم تا ببینیم چه پیش می"وید گمی

 نظرت را راجع به مصاحبه به من بگو. من مثل بروتوس نیستم که تا آخر پای آن بایستم.

 من آرامش
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 ایهالیاکاال

 

کردم پنج شش تن تر هو لن برگزار خواهم نمود. فکر میبالفاصله به نزدیکانم اعالم کردم که یک میهمانی خصوصی شام با حضور دک

ی شام را تن از آنان هم هزینه هفتاد و پنج در آن حاضر شوند. ولی در عوض نزدیک به صد نفر نسبت به آن ابراز عالقه کردند.

 شان جایی بر سر میز نگه داشته شود.پرداختند تا برای

خواست آنها را رادی که قرار بود در آن میهمانی شرکت نمایند مرا شگفت زده کرد. میدکتر هو لن با درخواست فهرستی از اسامی اف

 پاکسازی نماید. هر چند که مطمئن نبودم که منظورش چیست ولی به هر حال فهرست را برایش ارسال داشتم. وی در پاسخ نوشت:

 

 به خاطر فهرست متشکرم آاو آکوا

 اک کردن اغیار و پاک بودن در کنار خدا پیش بیاید.فقط برای پاکسازی بود تا فرصتی برای پ

 های خدمتکارت زندگی کنی زیانو بعد ای روح بر پایه

 تر کندات را محکمو بگذار چوب کاج دیوارهای مغازه

 جمالت الهی را بخر یها تفالهبا فروش ساعت

 شودریزد ولی دیگر سیر نمیغذا به درون می

 ها تغذیه کنیانسانپس تو باید مرگ را از 

 میرد دیگر هرگز نخواهد مردو وقتی که کسی می

 آرامش با تو باشد

 ایهالیاکاال
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 ام کرد.در فرودگاه آستین به استقبال دکتر هو لن رفتم و او هم بالفاصله شروع به پرسیدن از زندگی

دهد که برای ( نشان میماجراهای درونیای )اشاره به ات نوشتهی زندگیاین کتابی که درباره"سواالتش را این طور آغاز نمود: 

 "ای. کدام یک از آنها جواب داد؟دستیابی به آرامش خیلی کارها کرده

مفیدترین و قابل اتکاترین آنها بوده است. برایش شرح دادم  آپشن روشاند ولی شاید ی آنها خوب بودهلختی اندیشیدم و گفتم که همه

 دهند تا ببینند کدام یک از آنها واقعی است.آن باورها را مورد پرسش قرار میکه این روشی است که در 

 "ماند؟دهی چه چیزی برایت باقی میوقتی باورها را مورد سوال قرار می"

 ."شوندها شفاف میماند؟ گزینهچه چیزی برایم باقی می"تکرار کردم 

 "آید؟آن شفافیت از کجا می"پرسید 

 خواهد بگیرد.ای مینتیجهمطمئن نبودم که چه 

 "چرا امکان دارد که کسی در عین ثروتمندی عوضی هم باشد؟"به ناگهان پرسید 

ای نازل نشده در انحصار کسی نیستند. اصالً هم آیه "عوضی بودن"خواستم برایش شرح دهم که ثروت و با این سوالش یکه خوردم. می

 تواند در عین عوضیشته باشد و لذا میی پول داد آن فرد منفور باورهای شفافی دربارهها باید ثروتمند باشند. شایاست که فقط فرشته

 بودن ثروتمند نیز باشد. ولی در آن لحظات قادر نبودم کلمات مناسبی بیابم.

یرفتن ثروت . فقط باید پذتغییر یابدکنم که برای ثروتمند شدن الزم باشد که شخصیت کسی نظری ندارم. فکر نمی"اعتراف کردم که 

 "را باور داشته باشد.

 "آیند؟آن باورها از کجا می"پرسید 

 ."گزینندهایی هستند که افراد از زندگی خود بر میبرنامه"از آنجایی که از خودش چیزهایی آموخته بودم پاسخ دادم 

کم داشت از ستم. پیدا بود که کمای هیپنوتیزم کننده همجدداً موضوع صحبت را عوض کرد واظهار داشت که من حقیقتاً نویسنده

 آمد.ی هو اوپونو پونو خوشش مینگارشی کتابی توسط من درباره

 "آیا اکنون آمادگی آن را داری که آن کتاب را بنویسم؟"پرسیدم 

 ."روداول بگذار ببینیم مراسم شام امشب چگونه پیش می"پاسخ داد 
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ام که اوضاع را تحت خواستهدر زندگی همواره می "آنجا چه کار کنیم؟ حاال که صحبت از شام شد امشب قرار است"سوال کردم 

 رسند.خواهند میرود و مردم نیز به آنچه که میکنترل داشته باشم تا اطمینان یابم که همه چیز به خوبی پیش می

 "نمایم.کنم. فقط به الوهیت اعتماد میریزی نمیهیچ وقت برنامه"جواب داد 

 "ای داری که بخواهی آن را برایت بخوانم؟واهی صحبت کنی یا من اول باشم یا جور دیگری در نظر داری؟ آیا مقدمهخولی اول تو می"

 ."ریزی نکنتا ببینیم. برنامه"جواب داد 

. شاید هم راندرود. ولی دکتر هو لن مرا به سوی تاریکی میساخت. دوست دارم بدانم که از من چه انتظاری میاین شیوه مرا ناآرام می

 به سوی نور. در آن هنگام مطمئن نبودم. در ادامه چیزی گفت که از سطح شعور من باالتر بود:

شناخت از خبریم. این مقاومت همواره و پیوسته ما را ها از مقاومت همیشگی، پیوسته و لحظه به لحظه در برابر زندگی بیما انسان"

ای دارد. به طور خالصه ما مردمان دور نگه داشته شدهاز خود الوهیت دور نگه می هو باالتر از هم شهودخود و همین طور از آزادی، 

اهمیتی بدهیم. از  مقاومت نکنگوید ی عیسی مسیح که میتوانیم به گفتهیم. نمیدگرهدف در صحرای ذهن خود میهستیم که بی

 ."ناآگاهیمنیز شودآرامش از من آغاز میگفته دیگرش یعنی 

دارد. ولی بر خالف شکسپیر مقاومت همواره ما را در حالتی از اضطراب و فقر معنوی، ذهنی، جسمی، مالی و مادی نگه می"وی افزود: 

کنیم حداقل یک دانیم که پیوسته در حال مقاومت در مقابل جریان هستیم. به ازای هر ذره اطالعاتی که خودآگاهانه تجربه میما نمی

 "فایده است.ذره اطالعات ناخودآگاهانه وجود دارند. و آن یک ذره هم برای رستگاری ما بی میلیون

 شب جالبی در پیش داشتیم.

ی هتلی در مرکز آستین بود. مدیر تاالر بزرگی در آخرین طبقهاز من خواست که محلی را که قرار بود در آن شام بخوریم نشانش دهم. 

 خل تاالر هدایت نمود. دکتر هو لن از او خواست که ما را تنها بگذارد. او هم پذیرفت و آنجا را ترک کرد.هتل خیلی مودبانه ما را به دا

 "بینی؟چه می"از من پرسید 

 ."ها کثیف هستندفرش"نگاهی به اطراف انداختم و گفتم 

 "ا حس من فرق داشته باشد.کنی ممکن است بکنی؟ درست و غلطی وجود ندارد. آنچه که تو حس میچه چیزی حس می"پرسید 

به خودم اجازه دادم که آرام باشم و بر لحظه تمرکز نمایم. به ناگهان ترافیک سنگین و نوعی فرسودگی و تاریکی را حس نمودم. هر 

 تر هو لن گفتم.کداد ولی به هر حال همین را به دچند که مطمئن نبودم که چه بود یا چه معنی می
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 "ورزند. نیازمند پذیرفته شدن است.روند و هرگز به آن عشق نمیآیند و میست. مردم میاین تاالر خسته ا"وی گفت 

 اد است؟ حس دارد؟ربا خودم اندیشیدم که این کمی عجیب است. آیا تاالر هم شبیه به اف

 خواهد باشد.خوب، هر چه می

 "گوید که نامش شیال است.تاالر می"

 "شیال؟ این نام تاالر است؟"

 "ت دارد بداند که آیا ما قدردان او هستیم یا نه.شیال دوس"

 دانستم چه جوابی باید بدهم.نمی

پرسم که آیا این کار از نظر او را در اینجا برگزار نماییم. لذا از شیال می درخواست کنیم که اجازه دهد میهمانیباید از او "وی گفت 

 "اشکالی ندارد.

 سوال کمی احساس حماقت کردم.به خاطر طرح این  "گوید؟چه می"پرسیدم 

 "گوید که اشکالی ندارد.می"

 ی آنجا داده بودم.و یاد پیش پرداخت غیر قابل برگشتی افتادم که برای اجاره "چه خوب"جواب دادم 

آنها پرسیدم  زدم. ازها حرف مییک بار در کنار تاالری بودم که قرار بود در آنجا سخنرانی کنم و داشتم با صندلی"برایم شرح داد که 

دانی، یک آقایی امروز ها گفت میام؟ آیا یکی از شما مشکلی دارد که باید به آن بپردازم؟ یکی از صندلیکه آیا چیزی را فراموش کرده

ام! لذا آن مشکل را پاکسازی کردم و به کنم که مردهدر همایش قبلی روی من نشسته بود که مشکالت مالی داشت و حاال من حس می

 "ی پذیرایی از نفر بعدی هستم!خوب! حاال آماده گفت: دیدم که صندلی صاف شد. سپس شنیدم که چشم

 زند؟ها حرف مییعنی اکنون هم با صندلی

 ی این فرایند غیر معمول بیشتر بشنوم. وی توضیح داد:سرانجام به هر طریقی که بود ذهنم را بازتر کردم تا درباره

آیا مایلی بدانی که چگونه هو اوپونو پونو را انجام که گویم تاالر بیاموزم. به او و هر چه که در آن است میخواهم چیزی به در واقع می"

گویند بله و روم. آیا بهتر نیست که خودت بتوانی این کار را انجام دهی؟ بعضی از آنها میدهی؟ هر چه باشد من به زودی از اینجا می

 "ام!دارند که خیلی خسته شدهز اظهار میای نیگویند نه و عدهبرخی هم می
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فایندر اوینگ در کتاب پاکسازی شرح دانستند. جیم پتهای باستانی همه چیز را زنده میبه یاد آوردم که مردم در بسیاری از تمدن

ها نیز احساساتی ا و صندلیای دارند. لذا خیلی هم احمقانه نیست که تصور کنیم تاالرههای گیر افتادهها اغلب انرژیدهد که مکانمی

بینیم در واقع از انرژی ساخته داد. اگر فیزیک راست بگوید که هر آنچه را که جامد میدارند. این طرز فکر قطعاً ذهن را گسترش می

 دهی به این انرژی باشد.تری از شکلی جدید و پاکها شاید تنها شیوهشده است آنگاه گفتگو با تاالرها و صندلی

 دهند؟ها پاسخ نیز مییا تاالرها و صندلیولی آ

 در آن زمان آمادگی این یکی را دیگر نداشتم.

 آمدند. و افق به نظرم خیلی زیبا می های عظیم، عمارت فرمانداریدکتر هو لن از پنجره نگاهی به افق در مرکز شهر انداخت. ساختمان

 ولی نظر دکتر هو لن این طور نبود.

 ."ها استبینم. شهر پر از مردهمی سنگ قبرهایی"وی گفت 

یافتم که دکتر هو لن دیدم. آیا باز هم در میای. فقط یک شهر را میاز پنجره نگاهی به بیرون انداختم. هیچ قبری ندیدم. یا هیچ مرده

دید با آنها که آنها را میدید و همان طور ها را به صورت استعاری مینماید و لذا سازهدر هر لحظه از هر دو بخش مغزش استفاده می

 زد. ولی من این طور نبودم. با چشمان باز به خواب رفته بودم.حرف نیز می

آورم دکتر هو لن در اطراف تاالر قدم زد و ضمن ابراز عشق به دقیقه در تاالر هتل ماندیم. تا جایی که به یاد می سی شاید در حدود

 و پاکسازی کرد.شیال و طلب بخشش از او پاکسازی و پاکسازی 

یک تماس تلفنی هم گرفت. به کسی که در آن سوی خط بود گفت که در کجا است، مکان را برایش توصیف نمود و نظرش را خواستار 

قرار گرفت. پس از این که گوشی را گذاشت در برابر میزی نشستیم و با هم  دشد. ظاهراً آنچه که خودش حس کرده بود مورد تایی

 حرف زدیم.

 ."گوید که اگر به تاالر عشق بورزیم به ما اجازه خواهد داد که در آن شام بخوریمدوستم می"ت وی گف

 "چطور باید به آن عشق بورزیم؟"

 ."فقط به آن بگو دوستت دارم"پاسخ داد 
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دوستت "که برای کارایی ؟ حداکثر تالشم را به کار بستم. قبالً آموخته بودم "دوستت دارم"رسید. به تاالر بگویم به نظر احمقانه می

نباید حتماً آن را حس کنید و فقط باید آن را بر زبان آورید. لذا من نیز همین کار را کردم. اگر چند بار بگویید به تدریج آن را  "دارم

 حس خواهید نمود.

 ی دیگری گفت:دکتر هو لن پس از چند دقیقه سکوت سخنان حکیمانه

گرفته تا مواد  نیتها، تاثیر فوری و قطعی بر هر چیزی از انساشهودداریم، اعم از خاطرات یا میآنچه که هر یک از ما در خود نگه "

های گردد در تمامی ذهنای در ذهن ناخودآگاه کسی توسط الوهیت به صفر تبدیل میمعدنی، سبزیجات و حیوانات دارد. وقتی خاطره

 "آنها! تمامیدر  –شود ناخودآگاه به صفر تبدیل می

 ثی کرد و بعد ادامه داد:مک

افتد. چقدر عالی است که این را اتفاق می ارواحی پیوندد در همان زمان در همهجوزف، آنچه که در هر لحظه در روح تو به وقوع می"

نماید و آنها توانی از خالق الهی بخواهی که این خاطرات را در ذهن ناخودآگاهت به صفر تبدیل بدانیم. ولی از آن بهتر این است که می

 "دیگر با افکار، کلمات، کردار و اعمال الهی جایگزین کند. ارواحی را در روح تو و همه

 دهید؟را چگونه می این یکیجواب 

 ."دوستت دارم"توانستم با خودم بیاندیشم که فقط می
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 صرف شام با الوهیت

های سمی را با شود که انرژیو در آن از عشق درخواست می هو اوپونو پونوی امروزی شده فرایندی از توبه، بخشایش و تحول است

ذهن روحانی یا همان خود برتر است.  دهد و آغاز آن ازوجود خودش خنثی کند. عشق این کار را با جریان یافتن در ذهن انجام می

سازد. نهایتاً به ذهن فکر رها میهای تکند و آن را نیز از انرژیسپس این جریان به سوی ذهن هوشمند و خودآگاه ادامه پیدا می

 دکتر ایهالیاکاال هو لن -نماید.رسد، افکار را از احساسات سمی پاک و آنها را از خودش آکنده میاحساسی یا همان ناخودآگاه می

 

اندازه طرفدار  دانستم که این معلم عجیب و غریب تا اینتن به میهمانی خصوصی شام دکتر هو لن و من آمدند. اصالً نمی 20بیش از 

توانستم دارد.با هواپیما از آالسکا، نیویورک و سایر مناطق به آستین آمده بودند. برخی از اوکالهوما رانندگی کرده بودند. اصالً نمی

ی خواستند گام بعدعالقه داشتند و میعامل جذب های من نظیر ای هم به کتاب. بعضی کنجکاو بودند. عدهبودند بفهمم که چرا آمده

 .پیمایندرا با من ب

رسید که دکتر هو لن هیچ دانستم که از کجا باید شروع نمایم. ولی به نظر میدانستم که چه باید بگویم. اصالً نمیهنوز هم نمی

آمد به دقت گوش هایش به هر کالمی که از دهانش در میمشکلی با آن وقایع ندارد. سر یکی از میزها شامش را خورد و دور و بری

 ز دوستانم به نام سیندی کشمن است.آید شرح ماجرا از زبان یکی ادادند. آنچه که در پی مییم

 

بود. به مرکز شهر آستین رفتم تا به سخنان دکتر هو لن گوش دهم. هنگام شام در کنارش نشسته بودم.  1001ی فوریه 15شنبه 

بر پذیر باشید. متوجه برخی تغییرات اساسی در انرژی شدم. بانویی که بر سر میز ما بود دائماً درصد مسئولیت صد پیامش این است که

 دکتر هو لن درنگی کرد و گفت: ی آسم شده بود به بیمارستان زنگ نزده بود.دچار حمله زد که چرا وقتیسر مردی غر می

 "شید به بهبودی از آسم کمک خواهد کرد.گفتید اگر آب بیشتری بنوبه شخص شما عالقه دارم و شنیدم که می"

زده شدم چون قبل از آن در دلم ی این امر خیلی هیجانانرژی آن زن بالفاصله از سرزنش به سوی قدردانی گرایش یافت. از مشاهده

انرژی منفی را  زنند دور شوم. ولی کاری که دکتر هو لن کرد این بود کهاز کسانی که غر می مایلمو  "تقصیر خودش است"گفتم می

 گرفت و آن را کامالً به انرژی مثبت و دوست داشتنی تبدیل نمود.

 سپس بطری آبم را از کیفم در آوردم و با اشاره به آب هتل به دکتر هو لن گفتم:

 "ا چندان تعریفی ندارد!آب اینج"
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 "دانی که همین اآلن چه کردی؟آیا می"در جواب به من گفت  مدکتر هو لن ه

ام. عجب! باز هم. به خاطر این که نسبت به کاری که کرده بودم را گفت فوراً دریافتم که من هم ارتعاش منفی به آب داده وقتی این

 شکر نمودم.تآگاه شدم 

زد دکتر هو لن از باشد و وقتی هم که آن بانو بر سر آن مرد غر میگفت که همواره در حال پاکسازی خودش میدر واقع به من می

 پرسید:خودش می

 "پذیر باشم؟درصد مسئولیت م صدتوانچگونه می چه چیزی در من جریان دارد که باعث بروز این مساله در او شده است؟"

 :گفتفرستاد و او انرژی خودش را به سوی الوهیت 

 "به او بگو بیشتر آب بنوشد."گوید: شنید که الوهیت میو  "متاسفم. –دوستت دارم  –متشکرم "

دانم که چگونه باید پاکسازی کنم تا او به آنچه که الزم دارد برسد و من نیز به آنچه که الزم دارم می" که به من اظهار داشتهمچنین 

 "برسم.

 بیند.بینم که خدا آنها را میدهد. اگر من هم پاک شوم دیگران را همان طور میزند و خدا هم جوابش را میاو با خدا حرف می

چون الوهیت  ،سیدم که آیا امکان دارد وقتی به من بدهد تا او را به طور خصوصی ببینم و او در پاسخ اظهار داشت نهاز دکتر هو لن پر

 گوید که تو از یک آگاهی درونی برخورداری.می

 این تایید زیبایی بود که شنیدم.

 در هر حال آنچه که امشب فرا گرفتم این است:

 ی آن بانو را از سرزنش به شکرگزاری تغییر داد.شاهد بودم که دکتر هو لن چگونه انرژ -6

 کنم.دریافتم که در مورد آن بانو و آن آب چگونه قضاوت می -1

 قدرتمند باشد.بسیار ی ما تواند برای همهاین نظام می درک نمودم.کند که او برای پاکسازی خودش استفاده میرا نظامی  -8

 ."دوستت دارم"و  "رممتشک"این که بیشتر به یاد داشته باشم که بگویم  -2

 

گر مرموزی تمامی بیماران بستری در بخش روانی یک سخنانم را بر سر میز شام این طور آغاز کردم که چگونه خبر دار شدم که درمان

بیمارستان را شفا داده است. توجه همگان به موضوع جلب شد. از آنجایی که دکتر هو لن و من قصد داشتیم، کم و بیش مثل سقراط و 
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 افالطون چندان شباهتی بهافالطون، بحث آزاد صورت گیرد از افراد خواستم که سواالت خود را بپرسند. فقط فرقش این بود که من 

 .نداشتم

 دکتر هو لن سخنانش را این طور شروع نمود:

من با اینها کاری  "این دست؟شوند؟ احساسات چطور؟ و اموری از خوب، باورها چه می"پرسند که میرا تی نظیر اینها مردم سواال"

در مجبورم  نمودهایی را طرح خواهید کاری ندارم. ولی از آنجایی که به هر حال چنین پرسش "چگونه"ندارم. با مزخرفات مربوط به 

تی مثل این است که دستم را به سوی چیز سوزانی ببرم و به محض احساس سوزش آن را پس بکشم. لذا وق بکنم!این باره نیز کاری 

 "ام.آید و حتی قبل از وقوع آن من دستم را عقب کشیدهای پیش میمساله

قبل از این که وارد آن شوم با آن حرف زدم. از او نامش را پرسیدم  –این تاالر مقدس است  –درست مثل قبل از ورودم به این تاالر "

ولی حاال فرض  "توانی بیایی.اشکالی ندارد. می"پاسخ داد  تاالر "آیا اشکالی ندارد وارد گردم؟"چون نامی دارد. سپس به او گفتم 

انداختم و هر در آن صورت نگاهی به خودم می "ها هستیعوضی –ببخشید  -نه. تو هم از جنس همان "نماییم که تاالر گفته باشد 

 "خودت را شفا بده!"گویند بشنوم می شوم همان عبارت قدیمی را که به پزشکاندادم تا وقتی وارد میکاری را که الزم بود انجام می

 "مشکل هستم.ای بیو حداقل برای لحظه امبنابر این مایلم مطمئن باشم که شفا یافته

-خواستم همه بدانند که دکتر هو لن کیست و ما چرا در آنجا جمع شده. میی حضار را نیز آماده نمایمسخنانش را قطع کردم تا بقیه

البداهه و شکل نگرفته بودند. از همگان خواستم که راحت باشند و ذهن خود را باز نمایند. وقتی در برابر دکتر هو مان فیایم. کارهای

 گوید یا چه خواهد کرد.توانید حدس بزنید که او چه میلن هستید هرگز نمی

همین طور. خاطر نشان ساخت که شود. هیچ کس جوابی نداشت. خودش نیز از جمع پرسید که چرا کسی به سرطان سینه مبتال می

آگاه باشیم. این موضوعی بود  واحداطالعات در اطراف ما شناورند و ما در هر لحظه شاید حداکثر از بیست  واحدها در هر لحظه میلیون

 ی پیامش هم این بود: هیچ سر نخی نداریم.رفت. عصارهکه او به کرات به سراغش می

چارلز سیف در یات هم به دلیل وجود صفر ابهام دارد. گذرد. حتی ریاضدر زندگی ما چه میداند که علم با قطعیت نمی"وی توضیح داد 

این است که  دداننتمامی آنچه که دانشمندان می"گیرد که نتیجه می ی خطرناکی یک ایدهنامهصفر: زندگیانتهای کتابش به نام 

 "گردد.آمده است باز خواهد گشت. دنیا از صفر شروع و به همان ختم می جهان از هیچ پدید آمده و به سوی همان هیچی که از آن

-ای بر روی آن وجود ندارد. البد شنیدهام. هیچ دادهبنا بر این دنیای ذهن خودم را به سوی صفر برگردانده"دکتر هو لن در ادامه گفت 

نامید. ذهن من اآلن به صفر بازگشته کند که آن را چه می، خالی یا خالص. فرقی نمیخالگذارند: های مختلفی بر آن میاید که نام
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دائماً و پیوسته مرا به سوی صفر است. هر اتفاقی هم که بیفتد و حتی اگر از آن آگاه نباشم فرایندی که آن را به زودی شرح خواهم داد 

 "توانم در صفر باشم.و لذا می گرداندباز می

ای نیز همچون من هنوز قضیه روشن نشده بود. عدهبرای افراد حالتی از هشیاری را ببینم ولی  ی اکثرتوانستم در چهرههر چند که می

گردد و این تان در صفر باشد چیزی در آن خلق میفقط وقتی ذهن"خوشبختانه دکتر هو لن باز هم سخنانش را ادامه داد و گفت 

 نامند.می "ها"ی را شهودوایی چنین گویند. در زبان مردم هامی "شهود"پدیده همانی است که به آن 

باشند. هاوایی یعنی نفس و آب الهی و الوهیت می "ای"آب و  "وای"است.  شهودبه معنی  "ها"د که یاگر گذرتان به هاوایی افتاد بدان"

کنم. و برم را بررسی میی هاوایی خود نوعی پاکسازی است. هر جا که باشم دور نام هاوایی از اینجا آمده است. لذا به کار بردن کلمه

پرسم چه چیزی در اینجا هست که از آن خبر ندارم و باید آن را پاکسازی نمایم؟ گاهی اوقات در این شوم میمثالً اگر وارد اتاقی می

ا که الزم داشته ای ری آن هر گونه دادهدهم و به واسطهنام دارد انجام می "هاوایی"یک فرایند پاکسازی را که دانم و لذاباره هیچ نمی

 "شوم.آورم و به سوی صفر باز گردانده میباشم و حتی از آن آگاه نباشم به دست می

تواند از یکی از دو اربابش اطاعت نماید. یا فقط صفر است که ارزش حضور را دارد. این را هم باید بدانید که ذهن در هر لحظه فقط می

است خاطره  شهودپردازد. آن چیزی که غیر از می شهودگذاری د و یا این که به خدمتباشگذرد میدر خدمت هر آنچه که در ذهن می

 شود.نامیده می

 تر شد:شد. دکتر هو لن از این هم عمیقتر هم میموضوع داشت جالب

نیست که برای کسب . نیازی ندگیرند!! بیرون از شما نیستوجود دارد سرچشمه می شمااز شعور الهی که در درون  هاشهودتمامی این "

نامند. خیلی هم ی باالتر را خود برتر میمرحله !هستند در درون شمابه جایی بروید! اصالً هم نباید کسی را بیابید. همین اآلن  هاآن

 "لقدس یا خداروح ا"به معنی  ماکواو  "هاها و مکاندر تمامی زمان"به معنی  آوخوانند. می آوماکواباشد. بومیان هاوایی آن را ساده می

 "داند که چه خبر است.باشد و دقیقاً میاز زمان و مکان می غما فاراست. یعنی بخشی از وجود ش

گیرد که به زبان نامند. بعد از آن هم ذهن ناخودآگاه قرار میمی اوهانههاوایی آن را  بومیانرسد. بعد از آن نوبت به ذهن خودآگاه می"

 "شود.گفته می پیلیهیاونیبومیان 

-بنابر این آنچه که در اینجا با شما در میان می "من که هستم؟"ترین کارهایی که باید بکنید این است که بپرسید لذا یکی از مهم"

اگر این ذهن در صفر است  اماباشد! که این ذهن خالی می بدانیدگذارم این است که هویت شما از این سه بخش تشکیل گردیده است. 

 یا همان صفر. پس اصالً چرا باید بخواهید که در صفر باشید؟ -ید؟ شما موجودی الهی هستیدپس شما که هست
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تر اید. در این باره واضحاین بدین معنی است که در نظرگاه خدا خلق شده همه چیز!تان فراهم است! اگر در صفر باشید همه چیز برای"

 توسط الوهیت پاکسازی گردید. شماخواهم که سخنان حاضران را شنیدم. میاز کنم چون برخی صحبت می

های خود بر نهایت هستید. به محض این که بخواهید که دست از آشغالاید. یعنی از جهتی خالی و بیشما در نظرگاه خدا خلق شده"

اید و در ه بدانید رها شدهگردید. حتی نیازی هم ندارید کو از هر قید و بندی رها می سازدوجودتان را پر می شهوددارید و خالی شوید 

ام پس بگویید که در کجا است تا بیشتر کار کجا است؟ کجا است؟ من که پاکسازی شده"اکثر مواقع نیز چنین است. این که بپرسیم 

 باشد. در اغلب مواقع نخواهید دانست!معنی میبی "نمایم

-ببخشید -افتد. این همان چیزی است که مردمان هاوایی آن رافهمد که گیر افتاده است بیشتر گیر میوقتی ذهن خودآگاه می"

 را بداند؟ یعنی یبوست فکری. پاآکوکایینامند. آیا کسی در میان شما هست که معنی میپاآ کوکایی

 "؟دح گردمنظورتان این است که اگر در ارتباط با شخصی با چالش روبرو شوم این من هستم و نه او که بایداصال"یکی از حضار پرسید 

العمل به آن عکسآید و در شما رو می ایخاطرهاگر با کسی چالشی دارید قطعاً با خود او چالش ندارید بلکه "دکتر هو لن تصریح کرد 

 ". این همان چالش شما است نه ارتباط با آن شخص.دهیدنشان می

در فکر مهاجرت به نیویورک هستم. در آنجا "بانویی به من گفت اند. یک بار ام که از زن یا شوهر خود متنفر بودهبا اشخاصی کار کرده"

 "رود!خوب، او به هر جا که برود خودش هم با او می"پس از آن شنیدم که الوهیت گفت  "موقعیت بهتری خواهم یافت.

نه به آن شخصی که  گیرد او به درون خودش وی درمانی با او تماس میدکتر هو لن سپس توضیح داد که وقتی کسی برای یک جلسه

 نگرد.تماس گرفته است می

. به هنگامی که او با "چند هفته است که مادرم پادرد شدیدی گرفته است"ساله به من زنگ زد و گفت  31مثالً اخیراً دختر بانویی "

و بعد  "نو شده است؟چه چیزی در من جریان دارد که موجب این درد در آن با"زد این سوال را از الوهیت پرسیدم که من حرف می

 "ها را دریافت و بر همان اساس عمل نمودم.پاسخ این سوال "توانم این مشکل را در درون خودم اصالح نمایم؟چگونه می"هم پرسیدم 

البته این بدین معنی نیست که مشکل دیگر بر نخواهد  "حال مادرم بهتر شده است!"حدود یک هفته بعد وی دوباره زنگ زد و گفت 

کند اغلب دالیل متعددی دارد. ولی چنانچه الزم باشد من باز هم بر روی خودم و نه او چون آنچه که به صورت مشکل جلوه میگشت 

 "کار خواهم کرد.

خواست بداند که آیا در قبال آنها نیز مسئول است یا گردند پرسید. میهایی که در کشورهای دیگر واقع میفرد دیگری راجع به جنگ

 کند.لن در چنین مواردی چه میهو خواست بداند که دکتر گویم میتر بدقیق
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دانم! هر چند که هر روز خودم را اوه، من خودم را مسئول می"دکتر هو لن با جمالتی که هیچ ابهامی در آنها نبود اظهار داشت 

خواهم که تو هم فکری به حال آن یم مینماتوانم به الوهیت بگویم که حال که من خودم را پاکسازی میکنم ولی نمیپاکسازی می

که به معنی پاکسازی است و دهم داند چه اتفاقاتی ممکن هستند. من تنها سهم خودم را انجام میمشکل بکنی. فقط خدا است که می

ندارد. دیگر نیست!  ها شباهت دارد. اآلن دیگر در هاوایی هیچ بیمارستانی برای نگهداری از قاتالن روانی وجودی بیمارستانبه تخلیه

-کردم نتایج حاصل از این هم بهتر میتوانستم انجام دادم. شاید اگر بیشتر پاکسازی میمن سهم خودم را به بهترین وجهی که می

 "نمایم.شدند. اما من فقط انسانم و در حد توانم کار می

 دهد. برای همگی ما خیلی پربار بود.خواهد جلسه را پایان پیدا بود که دکتر هو لن دیگر خسته شده است و می

 ولی ماجرا در آن شب به پایان نرسید.

ها( و چند تن دیگر به صرف صبحانه مشغول بودم. هرگاه ی کتاب تائوی اسبکال )نویسندهصبح فردا به اتفاق دکتر هو لن، الیزابت مک

 داند.کنم. شاید هم نه. کسی چه میصفر را حس میرسم. شاید حالت دور و بر دکتر هو لن هستم به نوعی آرامش درونی می

 "های تجلی خواستهآخر هفته"ای داشته باشیم و اسم آن را هم چیزی شبیه به ی آخر هفتهبه ناگهان به این فکر افتادم که یک برنامه

ی از جانب الوهیت بود. در شهوددانم که دانستم. اکنون میدانم این فکر از کجا به ذهنم رسید یا حداقل در آن هنگام نمیبگذاریم. نمی

 آمد.حین صرف صبحانه به نظرم فکر خوبی می

ها، تبلیغات، چالش الغری و خیلی چیزهای دیگر حسابی شلوغ بود. اصالً نیازی به یک کار دیگر در فهرست ها، مسافرتسرم با طرح

 رود یا نه.که آیا این فکر از سرم میوظایفی که باید انجام دهم نداشتم. تصمیم گرفتم صبر کنم و ببینم 

نرفت. سه روز بعد باز هم در سرم بود. دکتر هو لن به من گفت که اگر فکری پس از چند بار پاکسازی باز هم بر سر جایش است باید 

مشترکانم ارسال نمودم.  آید نوشتم و آن را برایتر از همه به حساب میام ضعیفای را که در دوران کاریرایانامهبه آن عمل کنی. لذا 

اش نشسته و منتظر با کمال حیرت دیدم که شخصی سه دقیقه پس از ارسال رایانامه تماس گرفت و ثبت نام کرد. البد در برابر رایانه

 من بوده است.

که خودم قائل شده  خواستم فقط بیست و پنج نفر در آنجا حضور یابند. این حدی بودها نیز به همان سادگی بود. میی ثبت نامبقیه

نفر. به عالوه قبالً چنین همایشی  1500تر است تا نفر برایم آسان 15اندیشیدم صحبت کردن در مقابل بودم صرفاً به این دلیل که می

 دانستم که باید چه کار کنم.برگزار ننموده بودم و در واقع اصالً نمی

 .را به دکتر هو لن گفتمهایم و نگرانی شهود

 ."ای نریزیکنم هیچ برنامهتوصیه می"وی گفت 
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افزاری ی مطالب را به صورت نرمنویسم، ارائههایم را پیشاپیش میکنم. سخنرانیریزی میولی من همیشه از قبل برنامه"در پاسخ گفتم 

 "دهم.انجام و جزواتی هم به افراد می

 ."یافت. در این باره هم پاکسازی خواهیم کردولی اگر یک بار به الوهیت اعتماد کنی حس بهتری خواهی "جواب داد 

. در اینجا نیز همه استگوید چون اکنون این مساله در زندگی او هم وارد شده و لذا نیازمند پاکسازی دانستم که این را جدی میمی

 عکس.ی من نیز هست و بالی شما، هر گاه که از آن آگاه گردم، تجربهچیز به اشتراک گذاشته شده بود. تجربه

ی ای تهیه نمودم تا آن را به همههایم تسلیم شدم و جزوهریزی نکنم. یک بار در برابر ترسحداکثر تالشم را به کار بستم تا برنامه

 حضار بدهم. ولی آن را استفاده نکردم و حتی نگاهی هم به آن نیانداختم. هیچ کسی هم اهمیتی نداد.

 ."دانم که امشب باید چه کار کنماصالً نمی"م سخنانم را در آن شب این گونه آغاز نمود

 همه خندیدند.

 ."دانم که باید چه بگویمگویم. اصالً نمینه، جدی می"گفتم 

 باز هم همگی خندیدند.

بیش از آنی که شاید تاکنون فکر  "سازیدشما واقعیت زندگی خود را می"ی ی دکتر هو لن، هو اوپونو پونو و این که جملهسپس درباره

 دهد توضیح دادم.اید معنی میکردهمی

اید. اگر شما واقعیت آید این شما هستید که چنین امری را ایجاد کردهتان نمیتان حضور دارد که از او خوشوقتی کسی در زندگی"

 "اید.نمایید پس آنها را نیز ایجاد کردهزندگی خودتان را خلق می

 کنم. نگرم عشقی را که در میان ما بود حس میبه عکسی که از حضار گرفته شده بود می ای بود. حتی امروز هم وقتیالعادهشب فوق

 ولی این تازه شروع کارم بود.

 آموختم.هنوز باید خیلی چیزها را می
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 شواهد

 جویندگانِ سمتِ تاریکِ روشنایی دبی فورد،  - به درون تاریکی بروید.خودتان برای بیرون آوردن نور باید 

 

ام تا قدرت شان باز شد. در این فصل ماجراهای واقعی آنان را آوردهها ذهنی خواستهلی تجافراد پس از آن شام و آخر هفتهخیلی 

 فرایند هو اوپونو پونو را بهتر درک کنید.

 این متن را لوئیس گرین نوشته است:

 

 جو عزیزم،

از تو تشکر نمایم. از سوزان هم به خاطر توجه به جزئیات و همین  خواهم بار دیگر به خاطر آن شبی که با دکتر هو لن گذراندیممی

ای که بر سر آن میز العادهطور سفارش غذای گیاهی برای من ممنونم. از بودن در کنار تو و نریسا و آشنایی با شما و سایر افراد فوق

 بودند خیلی مشعوف گشتم.

هایی با بزرگواری و سخاوت مشورت در پاسخ به سواالتمر هو لن بنشینم و ویافتخار این را داشتم که در ردیف جلو و نزدیک به دکت

 ارائه کرد.

چیزی شوم که بتوانم آنها را برایت شرح دهم. ام و خوشحال میانگیزی داشتهگذرد تجربیات شگفتای که از آن ماجرا میدر دو هفته

نمود و لذا گهگاه که حواسم رای کمک به من از الوهیت طلب پاکی میکنم این است که دکتر هو لن بکه دائماً به خودم یادآوری می

 گشتم.مند میبود که باید هو اوپونو پونو را انجام دهم از دعاهای او نیز بهره

 .ی او دریافت داشتمصدای ضبط شده بالفاصله پس از گوش دادن بهرا درخواست شرح ماجراهای دکتر هو لن 

های دکتر العملشود که طی آن خواسته بود ماجراها و عکسی سوزان مربوط میبرایت شرح دهم به رایانامهاولین ماجرایی را که باید 

و فایل صوتی محتوی سخنان تو و دکتر هو لن را از طریق  ی زندگیکه کتاب راهنمای گم شدههو لن را تعریف نماییم. جالب این بود 

 ی سوزان را دیدم.دوم به آن گوش دادم رایانامه اینترنت خریده بودم. به محض این که برای بار

 ام بدون هیچ گونه تبلیغاتی در سطح کشور مطرح شددعوی حقوقی
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برایم پیش آمده بود. از یک دعوی حقوقی  فوریه عازم آستین شوم 18قبل از این که در روز  .ام خیلی باور نکردنی بوددومین تجربه

فوریه( و از دفتر پستی آستین ارسال کردم.  12تر پستی نداشتم پرونده را صبح روز بعد )به دف فتنرآنجایی که وقت کافی برای 

 مارس به مقصد نرسید. 1ی پست گم شد و تا روز دوشنبه مرسوله بدون هیچ توجیهی در اداره

ی از کانکتیکات شرح ی قبل وکیلمن یکی از وکالی کانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطح کشور هستم. بعد از ظهر جمعه

ای که در کنیدین کانتی ایالت اوکالهوما ثبت شده بود مطرح نمود و پرسید که آیا همکاران من در تولسا کار ای را از پروندهخالصه

رش هم زنگ ای برایش نوشتم و به دفتی من بود. رایانامهاند. چیزی نمانده بود که از هوش بروم. این همان پروندهثبت آن را انجام داده

 ای نداشت.گشتم. هیچ فایده شدر گوگل به دنبالده است. بعد از آن هم یک ساعت ام مطلع گردیزدم تا ببینم چگونه وی از پرونده

ای نوشت که مشترک نوعی خدمت اینترنتی است که اعضا )و احتماالً جاسوسانی( در سراسر کشور وی در پاسخ به من طی رایانامه

ی یک نمایند. به اندازهای را گزارش میی مهم، اساسی یا پیچیدهدر همه جا پایش و هر گونه پروندهها را پرونده دارد و اینها ثبت

ام نوشته بودند و این در حالی بود که من هیچ تبلیغاتی در مورد آن ی پروندهدرباره تارنمای اولپاراگراف در ستون سمت راست صفحه

این بود که پدر موکلم همان روز صبح به دفترم آمده بود و به او اطمینان داده بودم که قلباً بر این باورم که انجام نداده بودم. بامزه هم 

ی من خبرساز گردیده است شوند پروندهای که هر روز ثبت میبینم از بین هزاران پروندهدر دادگاه پیروز خواهیم شد. همین که می

 کشد.مخم سوت می

 .آخرین لحظه ترتیب دادم رکورد تعداد حاضران را شکست میهمانی شامی که در

شود. وقتی با رئیس ی هر ماه واقع میدومین یکشنبهشب خواران محلی هستم و گردهمایی ما در ی گروه گیاهمن عضو هیات مدیره

گرفته است. داوطلب شدم که ریزی صورت نکردم متوجه شدم که برای آن هیچ برنامهی ماه مارس گفتگو میگروه درباره مکان جلسه

فوریه به رستورانی که در صدر فهرستم قرار داشت رفتم و دریافتم که صاحب آن تا روز  13شنبه کارهای آن را انجام دهم. در روز سه

ای ایدهمارس در خارج از شهر است. پیغامی برای او گذاشتند تا به محض بازگشت به شهر با من تماس بگیرد. معلوم بود که ف 8جمعه 

 ندارد.

گذشت رفتم. با مدیر آن صحبت روز بعد یعنی چهارشنبه اول مارس به یک رستوران تایلندی که فقط چند ماهی از افتتاح آن می

خواران ترتیب دهد. اظهار داشتم که بر اساس تجربیات قبلی حداقل بیست نفر و حداکثر برای گیاه ینمودم و از او خواستم که میز شام

اگر کسی دالر پیش پرداخت خواست تا  600ی آن بر خواهند آمد و فقط نفر حضور خواهند یافت. وی گفت که از عهده سی و چند

خواران، سوپ، چهار نوع پیش ام: سوشی گیاهی بسیار خوبی کردهنیامد ضرر نکنند. فهرست غذاها را که دیدم متوجه شدم که معامله

وی گفت که تایید صاحب رستوران را هم خواهد گرفت و من هم فقط باید ترتیب چک پیش  دالر. 3غذا، دسر و چای فقط در برابر 

توانست همان را در ای هم خطاب به رئیس گروه نوشتم که او میی آن را برایش فرستادم. نامهپرداخت را بدهم. روز دوم مارس تاییدیه
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مارس صرف شود و لذا درخواست کردم که  66 شب یعنی شام در شنبه بود قرارفرستاد بیاورد.ی که برای افراد میارایانامه یخبرنامه

 مارس برگزار شود. 3شنبه بعد از ظهر روز پنج 5ی هیات مدیره در ساعت جلسه

 ی خود را از طریق رایانامه وطبیعی است که رئیس گروه خبرنامه را اندکی قبل یا بعد از اولین روز ماه منتشر کند. اکثر افراد نسخه

-ها میخانهی مواد غذایی سالم و کتابهای عرضهنمایند. همچنین تعدادی هم در فروشگاهپست دریافت می یبه وسیله برخی هم

ی برگزاری نداشت و لذا تقریباً هر آنچه را که من نوشته بودم و از جمله اعالمیه وقتن بار رئیس برای سر هم کردن خبرنامهیگذاریم. ا

هایی که پست شده بودند دوشنبه به دست مشترکان رسیدند و هیچ اعالن مارس را در خبرنامه گذاشت. نسخه 5 میهمانی شام در شب

 افتادم که حتی شاید نتوانیم بیست نفر هم برای میهمانی شام جمع کنیم.کم به این فکر میعمومی نیز صورت نگرفت. کم

شنبه نیز تعداد کم شروع شد. اول فقط چند نفر بودند و بعد در روز سهکم های مثبت کسانی که دعوت شده بودند از روز دوشنبهپاسخ

خواهند  ،آنها مبلغی پیش داده بودیم رایآن حداقل سیزده نفری که قول آن را داده و ب ،دیگری دعوت ما را پذیرفتند. لذا فکر کردم که

تن رسیده بودیم. به ذهنم  82د. تا پایان آن روز به دنزایش نهاهای مثبت به شکلی غیر معمول رو به افآمد. اما چهارشنبه که شد پاسخ

ی گنجایش آنجا پرسیدم و خطور کرد که شاید با نوع دیگری از مشکل روبرو گردیم و لذا با مدیر رستوران تماس گرفتم و از او درباره

تن افزایش  55ی ما به هنگام میهمانی عدهمان رسید و خالصه به های مثبتی به دستشنبه هم پاسختن. پنج 15او هم جواب داد 

کردم و لذا کارایی چندانی نداشتم )عامل هایم را بررسی مییافت. آن روز خیلی هیجان زده بودم و هر چند دقیقه یک بار رایانامه

 ."قطعاً"آید و او هم جواب داد ی این تعداد بر میجذب؟(. به مدیر رستوران زنگ زدم و پرسیدم آیا از عهده

هایم را بررسی نمودم و دیدم که گیر تلفن و رایانامهشب به منزل رسیدم. پیغام 3روم و لذا ساعت ها به کالس کاباال میشنبه شبپنج

که از  مفکر افتاد این دیگر واقعاً نگران ازدحام جمعیت شده بودم. بهتن بالغ گردیده است.  12ی متقاضیان باز هم بیشتر شده و به عده

کسانی که دیرتر جواب داده و خیلی هم مشتاق حضور در آنجا بودند بخواهم که کمی دیرتر از موعد بیایند. روزهای جمعه و شنبه باز 

 افزایش پیدا کرد. 25ی هایی دریافت داشتیم و تعداد افراد به عدد خیره کنندههم پاسخ

البته تمامی کسانی که جایی برای خود رزرو کرده بودند در آنجا حاضر نشدند  آمد.انی موفقیتی اساسی به حساب میبرگزاری آن میهم

-ی صندلیو معدودی هم که رزرو نکرده بودند آمدند )که عادی است(. انرژی افراد حاضر در رستوران عالی بود و طولی نکشید که همه

شان اولین میهمانی شام از این دست بود خیلی ی برایها اشغال شدند. این واقعه خصوصاً برای کسانی که حضور در رستوران تایلند

دیدند که بیش از ده سال بود مالقات نکرده بودند. کالً تعداد حاضران در آن شب تاثیرگذار بود. برخی از اعضای قدیمی کسانی را می

 ترای زودها همیشه کافی بود. عدهدلیآور این بود که تعداد صنآمد. حیرتخواران اوکالهوما یک رکورد به حساب میبرای انجمن گیاه

کردند. آمدند خالی میگفتند و جا را برای کسانی که دیرتر میآمده بودند و باید برای حضور در میهمانی دیگری آنجا را ترک می

 رده بودند.آمدند چون تا آن زمان از چنین گروه بزرگی پذیرایی نککارکنان رستوران نیز به شکل قابل درکی راضی به نظر می
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 ایی خودروهای کرایهمعجزه

ها را که دیدم دریافتم ی بیشتری متحمل شوم خودرویی برای عزیمت به آستین کرایه کردم. قیمتخواستم هزینهاز آنجایی که نمی

وسطی با قیمت کند. در اینترنت خودروی متکه اگر خودرو را برای چهارشنبه تا دوشنبه یا کل هفته کرایه نمایم چندان فرقی نمی

ای رسیدم تر خواهد بود. وقتی به بنگاه خودروهای کرایهمناسب پیدا نمودم و با خودم فکر کردم که این از یک خودروی کوچک راحت

که ظاهر خوشایندی داشتند. در  نددیدم که فقط معدودی خودرو در پارکینگ وجود دارند. دو شورلت نارنجی رنگ در بین آنها بود

ها را بردارم و توانم یکی از شورلتان به من گفتند که هیچ خودروی متوسطی برای کرایه دادن ندارند. پرسیدم که آیا میمقابل پیشخو

آورند. با خودم فکر کردم که بد در جواب گفتند که هر چند اشکالی ندارد ولی بنا به دالیلی آنها را خودروهای بزرگ به حساب می

 رنگی عازم آستین شوم چون نارنجی رنگ رسمی دانشگاه تگزاس بود که در آن درس خوانده بودم.با چنین خودروی نارنجی نیست 

ولی وقتی سوار بر خودرو از پارکینگ بیرون آمدم و به سوی دفترم راندم دریافتم که فقط بیرون آن خودرو زیبا است و داخل آن 

نم ولی برای رسیدن به دفتر و انجام چند کار کوچک به آن نیاز خواستم آن را برگرداباشد. هر چند که میخطی میفرسوده و خط

دار بهتر عوض توانم آن را با یک خودروی صندوقداشتم. آن روز نتوانستم آن را پس دهم. با بنگاه تماس گرفتم تا ببینم که آیا می

 انی پدید آید.خواهم ندارند و شاید فردا صبح چنین امکواب دادند که هنوز هم آنچه را که میجکنم. 

فرو رفتگی دارد.  راست آن صبح چمدانم را بستم و وقتی به سراغ شورلت رفتم تا چمدان را در آن بگذارم متوجه شدم که درب سمت

ی آمد که روز قبل آن فرو رفتگی را دیده باشم. لذا هزینهام. یادم هم نمیی اضافی بپردازم اجتناب کردههمیشه از این که حق بیمه

توانم بکنم. با تاخیر خیلی زیاد و در حدود آورم تا ببینم چه کار میافتاد. با خودم گفتم که یک هفته طاقت میی بر دوشم میهنگفت

 به آستین رسیدم. 1:80شنبه به راه افتادم و بعد از ظهر پنج 61:80ساعت 

این که برای مالقات جو و دکتر هو لن به هتل هایت اکنون از وقایعی که در ساعت پنج بعد از ظهر شنبه شب یعنی یک ساعت قبل از 

گویم. تا آن زمان خیلی به آن فرو رفتگی و این که چه کاری باید در مورد آن انجام دهم فکر کرده بودم. در یک مرکز تان میبروم برای

وقتی به سراغ خودرو رفتم تا به هتل  ای نداشت.بیابم ولی فایده ارزانخرید در شمال آستین بودم و سعی داشتم یک دوربین دیجیتال 

تری بشوم ترمز کردم و بارید. در یک تقاطع و قبل از این که وارد خیابان شلوغشد و باران مداومی هم میکم داشت شب میبرسم کم

فرو رفتگی درب و  بعد برخوردی را حس نمودم. از پشت به خودرو زده بودند. بالفاصه این فکر از سرم گذشت که اوه خدای من، اول آن

ام بروم و پیش از آن باید دوش بگیرم و ی آن را هم از قبل پرداختهحاال هم این. یک ساعت وقت دارم که به میهمانی شامی که هزینه

 پس از این کهی شلوغی بودم که حتی شنبه بعد از ظهر هم ترافیک داشت. هایم را هم عوض کنم. از اینها بدتر این که در محلهلباس

-هایم میمشکل از الستیک"پوست جوانی به نزدم آمد و گفت ی خودرو را برداشتم از آن پیاده شدم. مرد سیاهمدارک مربوط به کرایه

ها را نباید به یک وکیل بزند. در با خودم فکر کردم که این حرف "گیرند.کردم. این جوری ترمزهایم نمیباشد. باید آنها را عوض می
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ی وارد شده را بررسی کنیم. هر دو به اتفاق هم به سراغ خودرو رفتیم تا صدمه "ای است.ش کن، این خودرو کرایهول"جوابش گفتم 

ام ولی این سخنانش برایم هر چند که من یهودی "!]ع[ای نخورده، اصالً، یا عیسی مسیحاصالً صدمه"متحیر به هم نگریستیم. او گفت 

هیچ خسارتی وارد نشده  -گفتتوانستم باور نمایم. او به شکلی باور نکردنی راست میاه کردم نمیبامزه بود. خودم هم وقتی به دقت نگ

خواستم که هر چه زودتر پذیر ساخته بودند. دلیلی نداشت که به او گیر بدهم. خودم هم میبود. ظاهراً آن خودرو را از پالستیک انعطاف

 دا شدیم. سر وقت به میهمانی رسیدم و در کنار جو و نریسا نشستم.به هتلم بروم. لذا با هم دست دادیم و از هم ج

کمی به صورت جدی هو اوپونو پونو انجام دادم تا ببینم برای فرو رفتگی درب چه باید بکنم. بعد هم تا چند ساعت قبل از موعد تحویل 

یدا کردم که فرو رفتگی را بدون صدمه به رنگ آن دیگر کاری به این موضوع نداشتم. دفتر تلفن را برداشتم و در آن یک صافکار پ

گیرد. صرف این زمان برد و چند ساعتی هم وقت میدالر هزینه می 35کرد. مردی که در آن کارگاه بود گفت که حدوداً درست می

که چه باید بکنم و  ای بابت تاخیر در تحویل خودرو بپردازم و من هم اصالً به این امر راغب نبودم. پرسیدمشد که جریمهموجب می

بدین ترتیب حداقل اگر  "ی خودرو زنگ بزن و مساله را حل کن.صادق باش. به دفتر نمایندگی بنگاه کرایه"جواب واضحی هم گرفتم. 

ی کار در دست داشتم. زنگ زدم و مردی در آن سوی خط خواستند سرم را کاله بگذارند تخمینی از هزینهدر کارگاه صافکاری می

ی آن را بررسی کنند و فرو رفتگی را هم خودشان ببینند. جواب خودرو را صافکاری نکنم و آن را به نزد آنها ببرم تا سابقهگفت که 

رد نوار آن ک. خودرو را به آنجا بردم و در قسمت بازگرداندن گذاشتم. خانمی که در بخش خدمات مشتریان کار می"خیلی خوب"دادم 

را برایش شرح دادم و او هم مرا به دفتر ارجاع نمود. مردی را که تلفنی با او صحبت کردم در آنجا یافتم و او را با دستگاه خواند. ماجرا 

ی قبلی وجود داشت. من هیچ مسئولیتی در های ثبت شدهی دوم: فرو رفتگی در دادهاش وارد کرد. معجزهپالک خودرو را در رایانه

 انه عازم خانه شوم.!توانستم آزادقبال آن نداشتم. هورا! می

 .اش را پیشنهاد دادندبه خواهرم شغل رویایی

یک هفته بعد از آن شبی که با جو و دکتر هو لن بودم خواهرم زنگ زد. وی معاون یکی از شعبات شرکتی بسیار بزرگ و شناخته شده 

باشد اش میآنچه که به نظر خواهرم شغل رویاییکند با او تماس گرفته بود تا ببیند به است. یکی از کسانی که نخبگان را شکار می

ای که شرح شغل پیشنهادی دفتر خواست تمامی جزئیات را از طریق تلفن به من اطالع دهد و لذا رایانامهای دارد یا خیر. وی نمیعالقه

آید لی نام مشهوری به حساب میی لوازم تجمکاریابی بود برایم فرستاد. هوش از سرم رفت. همین قدر بگویم که این شرکت در زمینه

 و فقط کافی است که نام آن را ببرم تا در یابید که چه خبر است. چند ماه بعد او را استخدام کردند!

----- 

 یکی دیگر:
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به معنای واقعی کلمه بری که جو برای شفابخشی نشانم داده بود و مهمی شرکت کرده بودم میان به هنگامی که در همایش سه روزه

دادیم. مدیر همایش برای یا چیزی شبیه به این انجام می "بودن در کنار دیگران". در آن همایش تمرینی به نام هایم را بند آوردکاش

تن افراد حاضر را به چهار دسته تقسیم نمود. هر دسته باید به نوبت و بدون این که حرفی بزنند  22 "در کنار دیگران باشیم"این که 

 ی سوم بودم.شدند. من در دستهخیره می به چشمان دیگران

مان هایی اول خواست که به روی صحنه بیایند و روبروی ما بایستند. آنها هم به ما که بر روی صندلیمدیر همایش از افراد دسته

ی نتیمتری دستهی سی سای دوم به روی صحنه رفتند و به فاصلهنشسته بودیم خیره شدند. ما هم به آنها نگاه کردیم. سپس دسته

ی دوم خواستند که به سر جای خود برگردند. زدند. بعد از دستههای یکدیگر زل میاول و مقابل آنها ایستادند. سه دقیقه باید به چشم

 د و ما هم آنها را ببینیم.نتا باز هم ما را که بر روی صندلی نشسته بودیم نگاه کن ندی اول روی صحنه باقی مانددسته

دانستم در خود حس تری را که اصالً دلیل آن را نمیشدم تنش افزونتر میآمدم نزدیکزمانی که باید بر روی صحنه می هر چه به

دادیم به نظر خیلی ساده هایم عرق نمودند و متوجه شدم که در حال بازی با انگشتانم هستم. کاری که باید انجام میکردم. دستمی

 شان نگریسته بودم و هیچ مشکلی هم نداشتم.هایها و آشنایان به خوبی به چشمبا غریبه آمد. همیشه به هنگام گفتگومی

اش را ی شخصیسپس به یاد آوردم که در اولین همایشی از این دست که در آن شرکت کرده بودم مدیر جلسه ماجرای نخستین تجربه

بیست سال پیش در چنین همایشی حضور یافته بود پاهایش به مان شرح داده بود. وی گفت که وقتی افزون بر از این تمرین برای

 جلوی سر و صدای آنها را بگیرد.اند که یکی از دستیاران مدیر جلسه لباسی را در میان زانوانش گذاشته بود تا لرزیدهقدری می

ی این تمرین دم گفتم که نیازی به ادامهاندیشیدم حس کردم که باید از تاالر بیرون بروم. به خووقتی به آنچه که او ذکر کرده بود می

دهند. لذا سر ی خروج از تاالر را نمیدانستم که اجازهتوانم به چشمان دیگران خیره شوم! ولی میندارم و همین اآلن هم به خوبی می

 جای خود نشستم، عرق ریختم و با انگشتانم بازی نمودم.

ایستادیم و به چشمان ی دیگری میی سی سانتیمتری دستهنه بیاییم باید در فاصلهی ما خواستند بر روی صحاولین باری که از دسته

! با خودم کمی اندیشیدم. به شدمتن نگاه کنمو فقط باید به یک تن خیره می 50شدیم. چقدر خوب! الزم نبود به آنان خیره می

-کرد سر جای خود قرار گرفتیم. ده ثانیه نگذشته بود که بیای اکتشاف خود راهنمایی میهنگامی که مدیر ما را برای فرایند سه دقیقه

ام را بگیرم. هر بار که به فرد توانستم جلوی گریهاز چشمانم جاری گردید. نمی اختیار و بدون این که اصالً دلیل آن را بدانم اشک

ی سوم، از سمت چپ خود از صحنه خارج د دستهافرا"گفتند نمودم. تا این که شنیدم که میهق گریه میکردم فقط هقمقابلم نگاه می

 و آنجا را ترک نمودم. "متشکرم". به طرف مقابلم گفتم "شوید
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 -گفت گوش دهم ولی اصالً هیچ چیزی نشنیده بودم! فقط کالفه بودمام به من میچه مرگم شده بود؟ قرار بود به آنچه که ندای درونی

زده ی هم یاد نگرفته بودم! این دیگر چه جور تمرینی بود؟ در حالی که گیج و خجالتای شنیده باشم. هیچ چیزبدون این که کلمه

ی سوم، از سمت دسته"گفتند خودم غرق گردیدم. سپس شنیدم که میل چشمانم در جریان بود در افکار شده بودم و تمرین در مقاب

 "وای! دوباره!". با خودم گفتم  "راست به روی صحنه بروید

ی من در مقابل افرادی که نشسته بودند قرار گرفته بود. در این سه دقیقه به کسانی که به من خیره شده بودند نگاه نکردم اکنون دسته

ی سی ی چهارم خواستند که بر روی صحنه بیاید و فرد جدیدی روبرویم و در فاصلهو لذا توانستم آن را طاقت بیاورم. سپس از دسته

بانوی سالمند و مهربانی در برابرم قرار گرفت که لبخندی حاکی از شرمساری بر لب داشت. با خودم گفتم سانتیمتری ایستاد. این بار 

هایم جاری گردیدند. هر بار که به . ولی به محض این که تمرین شروع شد اشک"آیمی این یکی بر میکنم که از عهدهخوب، فکر می"

گرداندم. وی سعی کرد با گفتن این که اوضاع بر وفق مراد است مرا ی از او بر میگرفت و روام شدت میکردم گریهچشمانش نگاه می

 -کرد که به آنچه که در سرمان جریان داردزده و گیج شده بودم. مدیر جلسه ما را راهنمایی میهایم خجالتآرام سازد. به خاطر اشک

 ود.گوش دهیم. ولی هیچ گفتگویی در سر من نب -مانیعنی گفتگوی درونی

توانم به جای گوش سپردن به افکارم سرم را با افکاری پر کنم. در هر حال هیچ صدایی از درونم سپس به ناگهان به یادم آوردم که می

ها بهتر بودند به سرم وارد ساختم به فرد مقابلم نگریستم و با خودم زد. به محض این که افکاری را که از قبلیبا من حرف نمی

فوراً آرام شدم و حس کردم نسبت به بانویی که در برابرم ایستاده اندیشیدم متشکرم، دوستت دارم، متشکرم، مرا ببخش، دوستت دارم. 

 کردم.گریستم و گریه هم نمینهایم بند آمد. او را میبود قدردانم و دوستش دارم. حالم بهتر گردید و اشک

گفت هایش سرازیر گردید و در حالی که زیر لب میولی با کمال تعجب دیدم که طرف مقابلم شروع به گریستن نمود. اشک بر گونه

: ام را به سوی او ارسال داشتمرفت. باز هم افکار درونیسرش هم کمی به جلو و عقب می "کنیحاال داری مرا وادار به گریه می"

و به همین ترتیب ادامه دادم. سپس از او خواستند که صحنه را ترک کند  "متشکرم، دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش، متشکرم"

ی من بنگرند و ما را ارزیابی نمایند. اما اکنون دیگر به آرامش تن قرار گرفتم که از آنان خواسته بودند به من و دسته 50و من در برابر 

نگریستند خیره شوم. در واقع با نگاهم آنها را از رو بردم. فقط به کسانی توانستم به کسانی که مرا میمل رسیده بودم و میدرونی کا

ست داشتم و واقعاً و حقیقتاً وها بمانم! همه را دتوانستم در کنار غریبهنگریستند. حالم خیلی بهتر شده بود! میخیره شدم که مرا می

 .قدردان آنان بودم

طولی نکشید که تمرین به پایان رسید و همایش ادامه یافت. بعد هم فرصت کوتاهی برای استراحت به ما دادند.بانوی مهربانی که 

ی مشترکی که داشتیم حرف زدیم. به او گفتم که پیدا بود که آخرین بار در برابرم قرار گرفته بود به سراغم آمد و با هم راجع به تجربه

همایش برای او نیز کرده است واقعاً به یکدیگر متصلیم و یدم ولی اصالً از این امر آگاه نبودم. او هم گفت که حس میترساز مردم می
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گردد بپذیرد. خوب، به اینجا که تواند عشقی را که از جانب دیگران به او عرضه میمفید بوده چون دریافته است که به دشواری می

گردیده بود  ،به هنگامی که بر روی صحنه بودیم ،هایمآن روش شفابخشی را که موجب بند آمدن گریهرسیدیم دیگر پیدا بود که باید 

 ی فرصت استراحت استفاده نماییم.برایش شرح دهم. بعد همدیگر را در آغوش گرفتیم و از هم جدا شدیم تا از بقیه

 نریسا اودن

----- 

دارد. این کار او به برای خودش بر می یش از آنچه که باید از سود حاصل از فروشاوایل امسال دریافتم که یکی از کارمندانم درصدی ب

-رده بود نپذیرفت. هر چند که آدم سختکمعنی صدها دالر ضرر زدن به من و کسب و کار کوچکم بود. وی مسئولیت کاری را که 

سوخت ولی از سوی دلم برایش می با وجود این که تواند در شهر کوچک ما کار دیگری با چنین درآمدی بیابد.کوشی است ولی نمی

توانستم دیگر خشمگین و آزرده هم بودم. در چند روز پس از آن قادر نبودم جز در مورد موضوعات کاری با او صحبت کنم و حتی نمی

بود. وی به خاطر این که با او  دانستم چه کار کنم. از جو کمک خواستم و آنچه که پس از آن اتفاق افتاد واقعاً جالببه او بنگرم. نمی

های مشخصی را برایم شرح داد تا از طریق آنها انرژی را پاکسازی کنم. اول این که باید تماس گرفته بودم از من تشکر نمود. سپس گام

رای انجام هر چند که این کار آسانی نبود ولی ب -کردم که این من بودم که آن شرایط را به سوی خودم جذب نموده بودمدرک می

بخشیدم. پس از آن باید برای وقوع وضعیت آمد. سپس باید خودم، کارمندم و انرژی اطراف مشکل را میفرایند ضروری به حساب می

-آغاز می "متاسفم، لطفاً مرا ببخش و دوستت دارم"کردم و کارم را با جمالت شفابخش دکتر هو لن یعنی جدیدی می قصددلخواه 

 ی زیر را به جو نوشتم:العاده بود. پس از پایان فرایند نامهنمودم. نتیجه خارق

 جوی عزیز،

رفتم و در طول مسیر مراحلی را که گفته پس از این که آنها را خواندم باید از ویمبرلی به آستین میهایت کامالً درست بودند. توصیه

نم که واقعاً خودم بودم که آن شرایط را جذب نموده بودم و بودی انجام دادم. خیلی جالب بود. ابتدا وقت زیادی صرف کردم تا درک ک

انگیز هاوایی را بارها به کار جدیدی کردم و آن روش شفابخشی حیرت قصدبعد خودم، کارمندم و انرژی اطراف موضوع را بخشیدم. 

 ده است.ی سینه و شکمم برداشته شکردم که بار سنگینی از روی قفسهبردم. وقتی به آستین رسیدم حس می

و را انجام دادم انرژی درونم به کلی جا به جا شد. خشم و آزردگی از میان رفتند. واقعاً جالب بود. اکنون ت هایپس از آن که توصیه

گویم که قطعاً همین طور فضای کاری من و کارمندم خیلی خوب است. اگر کسی از من بپرسد که آیا این سیستم کارایی دارد به او می

 است!

 توریا شفرویک
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 انتشارات پدال رنچ

 ویمبرلی، تگزاس

----- 

 آید:ای که از جانب دنیس کیلونسکی از شروپورت لوئیزیانا نوشته شده است در اینجا میی تاییدیهنامه 

 آید.داشتم کامالً با هو اوپونو پونو جور در می 1001رویایی که در اکتبر 

نو پونو هیچ زندانی در آن نبود. سادگی پیام هو اوپونو پونو توسط دکتر هو لن، جو، من و ی هو اوپودنیایی را دیدم که به خاطر فلسفه

ها به مردم و خصوصاً به ها به سراسر جهان رسیده است. این برنامهها و همایشبرند از طریق برنامهسایر افرادی که آن را به کار می

 با این کار دیگران را نیز دوست داشته باشند. ند ودهند که چگونه خود را دوست داشته باشکودکان یاد می

دهم. کنند درس میشوند و هزاران تن در آنها شرکت میهایی که یکی پس از دیگری برگزار میدر خواب خودم را دیدم که در همایش

و به یاد بیاورند که ماهیت واقعی آنها این است که عشق  –شان را به یاد بیاورند نمودم که خود و ماهیت الهیمردم را تشویق می

 و ببینند که باید چه کار کنند تا به آن شخص بدل گردند. -بورزند

دیگر از اعضای گروه نشانه رفته است و تهدید  یای را به سوی یکدر آن رویا نوجوانی را که عضو یک گروه تبهکار بود دیدم که اسلحه

اش برگزار گشته بود شرکت کرده بود. پیوسته د. نوجوانی که تهدید شده بود اخیراً در همایش من که در مدرسهکشکند که او را میمی

های او خسته خواست که آن معجزه را بیازمایند. ولی آنها از شنیدن حرفهایش هم میدستهزد و از همراجع به یک معجزه حرف می

 شده بودند.

نها از گذاشت و آهایش در میان میدستههمش را به یاد آورده بود. آنچه را که بر او آشکار گشته بود با ادر آن همایش وی ماهیت واقعی

 آمد. کردند چون پیام او خیلی ساده بود و به نظر بسیار آسان و فریبنده میاین بابت احساس تهدید می

در حالی که بر روی صحنه افتاده بودم و خون و بود.  ای به شکم من شلیک نمودهبه روی صحنه آمده و گلوله وی در آن همایش

لطفاً مرا ببخش، "گشتند او را به کنار خود خواندم، در آغوش کشیدم و در گوشش زمزمه نمودم نیروی حیاتی از بدنم خارج می

همان لحظه پیام را دریافت. ورزیدم در آغوشش جان دادم. آن نوجوان در و بعد در حالی که با تمام وجود به او عشق می "دوستت دارم

. بالفاصله نیروی "لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم"هایش در گوش من گفت ها و نالهجان مرا در آغوش کشید و در میان اشکبدن بی

تمامی  شدکه باعث می حیاتی به جسمم بازگشت و هر دوی ما از نور طالیی رنگ و زیبایی لبریز شدیم. این نور آن قدر قوی بود

 .نماید عشقی را که ما دو نفر به هم داشتیم حس ،حاضران و هر کسی که تا چند کیلومتر دورتر بود
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به تدریج که انرژی این عشق توسط کسانی که به آنها رسید مشاهده شد بزرگتر و بزرگتر گردید و به دورتر و دورتر منتشر شد. ولی 

ای را به سوی سرش نشانه رفته بود ابتدای ماجرا از او گفتم و این جوان اسلحه همگان هنوز مایل به دیدن آن نبودند. آن جوانی که در

و او را در  "لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم"خواست که این عشق را ببیند و دریافت دارد. جوانی که نجات پیدا کرده بود به او گفت نمی

 ورزد به او عرضه داشت.ود خودش عشق میهای وجترین بخشآغوش کشید و عشقش را به شکلی که گویی به سیاه

شد و بعد آن اتفاق افتاد! هر دو نفر از درخشش طالیی رنگ انرژی عشق لبریز شدند و آن جوان دیگر هم عشقی را که به او عرضه می

 ."ببخش لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم برادر، لطفاً مرا"نمود به جوان دیگر گفت دید و پذیرفت. وقتی آن را دریافت می

 زنید که بعد چه اتفاقی افتاد؟حدس می

هر دو از زیبایی طالیی رنگ انرژی عشق که بزرگتر و بزرگتر شد لبریز گشتند. به تدریج که به همه جای اتاق و سایر اعضای گروه 

 تا کیلومترها دورتر رفت.تبهکار رسید آنها نیز عشق را دیدند و دریافت داشتند و بعد انرژی این عشق به خیابان سرازیر گردید و 

تری دادند و لذا انرژی عشق طالیی رنگ باز هم بزرگتر شد و به جاهای دورتر و گستردهدیدند آن را به یکدیگر میمردمی که آن را می

 ی زمین از آن پر گشت.ه تمامی کرهکرفت تا این 

اند تا به یاد داشته باشیم هو اوپونو پونو را به ما عطا کردهی طالیی یا همان عصر عشق است. به همین دلیل هم هست که عصر ما زمانه

 خواهیم که دوست داشته شویم.ی ما فقط میباشد. همهمان از جنس عشق میکه چه کسی هستیم و ماهیت واقعی

 وپونو پونو است.ی هو اتوان از ماجرای هو اوپونو پونو ساخت. دنیا آمادهرویای زیبایی است. این طور نیست؟ فیلم زیبایی می

----- 

ها برگزار کرد آن قدر معجزه برایم اتفاق افتاد که ی تجلی خواستهظرف یک هفته پس از اولین همایشی که جو وایتلی در زمینه

تعدادشان از دستم در رفته است. من همچون اسفنجی تمامی انرژی، دروس و پیامی را که به من دادند جذب کردم و نتایج آن هنوز 

 گردند.ا سرعت نور پدیدار میهم ب

آیند. به نظر نمایم: مشتریان جدیدی دسته دسته به سراغم میام ذکر میدر اینجا چند مورد از نتایج ملموسی را که به دست آورده

تن تعداد شماری پیشنهاد همکاری به من شده است. تا زمان نگارش این مرسند. تعداد بیآید که قراردادهای جدید از غیب سر میمی

ام و به های تلویزیونی داشته. چندین درخواست برای حضور در برنامهاندیم بیش از سیصد درصد افزایش یافتههارایانامه مشترکان

 گردند همگام بمانم.می الهام های جالبی که گویی از غیب به منتوانم با ایدهدشواری می

 کنم تا همین سه ماه پیش در کسب و کارم فردی ناشناخته بودم. فکرش را که می
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اند. به معنای واقعی کلمه به راحتی، بی هیچ تالش و به هیچ نیرو یا سعی و تالشی از جانب من صورت پذیرفته صرف ی اینها بدونهمه

کنم و نتایج مثبتی که ی آن اقدام به عمل میبر پایهشود بالفاصله می الهام ای به مناند. اکنون وقتی ایدهوفور به سویم جریان یافته

 ربایند.گیرم هوش از سرم میمی

ام و در حالی که پیوسته به سوی تخته ی کسب و کارم استفاده کردههو اوپونو پونو برای رشد گسترده "ی پاکسازیشیوه"اغلب از 

 صبرانه منتظرم ببینم که در آینده چه خلق خواهم کرد.م بینمایگردم و پاکسازی و پاکسازی و پاکسازی میسفید ذهنم باز می

 جو و دکتر هو لن، از شما متشکرم!

 تا ابد سپاسگزارتان خواهم بود.

 امی اسکات گرانت

----- 

 کی نوشته است:جویس مک

داشت و همین طور هایی که در زندگی ها به خاطر چالشش جدیدی را بر عهده گرفتم: پرستار. مادرم پس از سالسال گذشته نق

اند و به های قلب مادرم گرفتهاش نقل مکان نمود. اندکی بعد از آن تشخیص دادند که رگتمایل به بودن در کنار دخترانش از خانه

اش را در کنار دخترانش صرف نماید. ماندهسرطان ریه هم مبتال شده است. خوشبختانه به لطف خدا او تصمیم گرفت که عمر باقی

سال داشت ترجیح داد درمان سرطان را دنبال نکند. لذا پزشکان به ما گفتند که به زودی در خواهد  33با توجه به این که همچنین 

 گذشت.

ی دکتر هو لن با تمرینات هو اوپونو پونو ها شرکت کردم و به وسیلهسال قبل در همایش جو وایتلی یعنی تجلی خواسته یدر ماه م

و این که او به درون خودش رفته بود و خودش کاران روانی که از کار بر روی جنایت ،وقتی نتایج جالبی راگیج شده بودم. آشنا گشتم. 

 شنیدم تاثیر عمیقی بر من گذاشت.  ،را پاکسازی نموده بود

سیده بود. سوال اصلی که در آن آورد. زمان مناسب فرا ردنیا خیلی بخشنده است و هرگاه شاگرد آماده باشد معلمی برای او فراهم می

 "توانم در فرایند مرگ مادرم به او کمک کنم؟چگونه می"آخر هفته در ذهن داشتم این بود که 

ام و از جمله مادرم. لذا تمامی زندگی -درصد مسئول زندگی خودم هستم صد کامالً آماده بودم که بپذیرم و به دنیا هم نشان دهم که

 مورد استفاده قرار دادم. به درون خودم رفتم و پیوسته پاکسازی و پاکسازی کردم. آنچه را که آموخته بودم
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توانست کرد، هیچ دردی نداشت و تا آخرین روز هم میی برای من و مادرم به دست آمدند. مغزش به خوبی کار مینتایج ساده و مطبوع

های کرد بحرانشد نیاز پیدا میبیمارستان برایش فراهم می اش برآید. البته وقتی به داروهایی که توسطی کارهای شخصیاز عهده

ی آنها برآید و اصالً الزم نشد که با عجله او را به آمدند. ولی او قادر بود در محیط راحت خانه از عهدهمان پدید میکوچکی در زندگی

درگذشت او چگونه کنار بیاییم و هر دوی ما را برای آموختیم که با هایی بودند که در آنها میبیمارستان منتقل نماییم. اینها زمان

 ساخت.کرد آماده میهنگامی که او به دیگر سو سفر می

خاست و با بینی شده زنده ماند. هر روز صبح با شگفتی از خواب بر میبزرگترین هدیه هم این بود که خیلی بیش از زمان پیش

زمان کافی برای گفتگوهای عاشقانه و  "اند!زنی، یک روز دیگر هم به من دادهچه حدس می"گفت کرد و میشادمانی به من سالم می

ستم بی هیچ نتواتوانستیم خود را برای درگذشت او آماده سازیم. به جایی رسیدم که میدر کنار هم بودن در اختیار داشتیم و واقعاً می

ای که به سختی نفس آن لحظهرود و من نیز همین طور. وقتی به دانست که به کجا میترسی فرایند درگذشت مادر را بپذیرم. او می

 ای است!مان شد و هیچ ترسی در دل نداشتیم. واقعاً که این چه هدیهکشید رسیدیم لطف خدا شامل حالمی

قدرتی که اکنون کردم رویکردی را که نسبت به زندگی داشتم تغییر دادند. این هو اوپونو پونو همراه با دعاهایی که می تتمرینا

دانم نه فقط در زندگی خودم بلکه در زندگی اطرافیانم نیز نقش فعالی دارم پیوسته و لحظه به کنم عالی است. این که میاحساس می

 دارد.وا می ی امورمنبع همهلحظه مرا به جستجوی آن 

----- 

 این هم یکی دیگر:

شد رفتم هنوز به لحاظ احساسی و همین طور برگزار می 1001سال  یماه م ای درها که در آخر هفتهخواسته تجلی وقتی به همایش

کردم. دلیل آن مسائل متعددی بود که در آن مالی درد ناشی از فسخ قرارداد با یک شرکت نفتی چند میلیارد دالری را حس می

 شرکت نفتی وجود داشت. 

. چند روز بعد از آن به "دوستت دارم، متاسفم، مرا ببخش، متشکرم"تم گفدر حین بازگشت به خانه و در روزهای بعد از آن پیوسته می

 باشد.دانستم که بدنم در حال رهاسازی چیزهایی میاحساس ضعف و سرفه و عطسه دچار شدم. می

تم فتی داشنکردم در جسمم و در درکی که از وضعیت شرکت اندکی پس از آن و به هنگامی که با یک متخصص بازاریابی صحبت می

تغییری پدید آمد.وی از من پرسید که بیشترین مبلغی که تاکنون کسی به من در طول یک سال پرداخته است تا از مشکالتی که در 

 محل کارش وجود دارد بکاهم چقدر بوده است.
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ه کنی. چند نفر را توانی از همین برای ایجاد یک امپراتوری استفادوندی، همین است. می"دالر و بعد او گفت  100000پاسخ دادم 

ها را دیدم. قادر گشتم به جای این که به آن ها فقط خوبیبه ناگهان به جای بدی "شناسی که بتوانند چنین ادعایی داشته باشند؟می

 دالری را ببینم که دریافت نموده بودم.  100000دالری که آنها به من ندادند فکر کنم آن  100000

های متعددی به انگیزاند و این بالفاصله موجب شد که ایدههای مثبت اشتیاق را در من بر میر جنبهتوانستم ببینم که تمرکز بمی

 اندیشیدم. ذهنم برسند. گویی که چراغی روشن شده بود و به هیبت چیز عظیمی که در درونم به وقوع پیوسته بود می

آن شرکت آن کارها را با من کرده بودند خشمگین بودم و اکنون  دانستم و نسبت به کسانی که دردو سال بود که خودم را قربانی می

 به ناگهان قدردان آنها گشته بودم.

را امتحان  -ماساژ، کشش، وان آب گرم  -توانستم بفهمم که چه اتفاقی افتاده است. هر چیزی اندکی بعد پای چپم درد گرفت. نمی

. وی اظهار داشت که تنش زیادی به من وارد آمده "بخواند"توانست بدنم را کردم. سپس به سراغ یک پزشک طب چینی رفتم که می

 گردد.مربوط می –یعنی مریدین خشم  –ی صفرا است و آن درد به مریدین کیسه

ن گشت. قرار شد چهار جلسهبه من انرژی بدهند تا خشم گیر افتاده رها شود. بعد از آانرژی در آنجا گیر افتاده بود و موجب درد می

 درد دیگر باز نگشت.

 –ی بیرون رفتن بود بدنم به خشمی که نسبت به آن شرکت نفتی بزرگ داشتم چسبیده بود و وقتی ادراکم تغییر یافت خشم آماده

 ولی متاسفانه گیر افتاده بود!

ند که قرارداد مرا فسخ نماید از چند ماه پس از این تجربه متوجه شدم که فردی که در آن شرکت با او سر و کار داشتم و به او گفته بود

کرد تقسیم شده بود و فا داده است. بخشی هم که او در آن کار میعانجام این کار با شخصی دیگر خودداری نموده و از شغل خود است

 پرداختند. نمودم میهای مختلف به خدماتی که من ارائه میاکنون در بخش

جدیدم باز نمود. انتشار کتاب هم موجب  یتارنماکتابی که در حال نگارش آن بودم و ایجاد پاکسازی این انرژی راه را برای تمام کردن

 کردم.هایی گردید که حتی فکر آنها را نیز نمیپدید آمدن فرصت

ن این موقعیت برایم توانند از زیر فشار ناشی از کار با رایانه رها شوند. اکنوام که بتوانم به افراد بیاموزم که چگونه میها آرزو داشتهمدت

ی هایی را که دربارهمشهور مشغول به کار گردم و پرسش تارنمافراهم آمده است که )تا به امروز( به عنوان متخصص ارگونومی برای سه

 هایم نیز بازاریابی نمایم.شوند پاسخ دهم و به عالوه برای کتاب، خدمات و سایر برنامهارگونومی مطرح می

شان بیاموزم که چگونه از درد خالصی یابند. قراردادها گیرند تا به کارکنانبا من تماس می اندوبی رشد کردهبه خ هایی کهشرکت

 رسند دارم.هایی که مرتباً به ذهنم میمدت هستند و لذا وقت کافی برای این که به ایدهکوچک و کوتاه
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 دهم.ن جذب را درس میی جذب استراتژیک قانوبه عالوه اکنون به عنوان مربی دوره دیده

گردد. این روش به پاکسازی مسائل پونو مربوط می وگشایشی که اندک مدتی پس از آن آخر هفته در کارم پدید آمد قطعاً به هو اوپون

 قدیمی کمک نمود و جا را برای چیزهای جدید باز کرد. هیچ توجیه دیگری برای وقایع پیش آمده ندارم.

 وندی یانگ

----- 

 یکی دیگر و این هم

مهمترین کارهایم این است که به مراجعانم کمک کنم از سد وقایع احساسی یکی از  بردرا به کار می مداخلهی به عنوان کسی که شیوه

این طور تعریف  "کنترل وقایع احساسی"ی جیمز ردفیلد زندگی خود بگذرند یا آنها را پاکسازی نمایند. در کتاب پیشگویی الهی نوشته

ی خاصی که در کنترل دیگران داریم روبرو شویم. به یاد داشته باشید که بینش چهارم حاکی از آن است که باید با شیوه"است: شده 

اند و به منظور دستیابی به آن انرژی که در میان افراد جریان دارد به دنبال راهی برای کردهتوانی میها همیشه احساس کمانسان

ام و با این کار در مواردی که فرد از هدف یا نتایج حاصل ی خودم وارد کردهگرایانهاین را در مدل مداخله "اند.کنترل دیگران بوده

 ام.منحرف شده است به برخی مسائل شهودی دست یافته

فهوم وقایع احساسی از یک سو با مبود که مرا با هو اوپونو پونو آشنا ساخت.  او خودش نداند ولی اولین بارجو وایتلی هر چند که شاید 

گر به ابزاری هم نیاز داشتم که بتوانم او را کردم به عنوان یک مداخلهروبرو بودم و از سوی دیگر عالوه بر این که باید فرد را درک می

 گیری کامل از منابعش یاری دهم.در بهره

تر هو لن آشنا سازد به طور و وایتلی مرا با دنیای دکدکتر جای بود که تا پیش از این که همان ابزار متعادل کننده "بازگشت به صفر"

های فراگیر آن همگی در جهت حرکت از کامل به آن نرسیده بودم. در جوامع غربی و خصوصاً در ایاالت متحده فرهنگ غالب و پیام

احساسی در دنیایی که به نماییم. حرکت ناشی از این دنیای مشتری مداری است که در آن زندگی می خود به سوی رضایت آنیِ

 گردد.خوبی بیان میبه  "شتاب از صفر تا صد"گرایی معتاد شده است با عبارت مصرف

آیند. هر چند که به دست می "شتاب صفر تا صد"ام که شفا و موفقیت حقیقی از طریق دوری از به کمک هو اوپونو پونو درک کرده

آمدند. شان به نظرم مفهوم کامل و جامعی نمیگویند ولی هیچ کدامسخن می "داییج"ی های متافیزیکی از مقولهبسیاری از شیوه

ی صفر واقعاً پویایی مفهوم جدایی آمد. اما اکنون با بازگشت به نقطهحتی در برخی مواقع تالش برای جدایی کامل به نظرم احمقانه می

 نمایم.ی رسیدن به آن را درک میو نحوه
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ی فوقانی هتل هایت که مشرف به رود کلرادو است مالقات ر طبقهو دکتر هو لن را به هنگام گفتگو با جو د دبخت یارم ش از روزی که

اند. والدین خودم و همسرم به ناگهان ام به وقوع پیوستهگذرد. در این مدت تحوالت بسیاری در خودم و خانوادهکردم ده ماه می

اند. والدین ی عمل پوشاندهاند که رویاهای خود را تا حد زیادی جامهاند و دریافتهوردهی زندگی خود پدید آتغییراتی اساسی در شیوه

رود( برای ی جو میای که به خانهام )در انتهای جادهترین نقاطی که تاکنون دیدهمنزلی نیم میلیون دالری در یکی از آرامهمسرم 

-ی ازدواج مجدد میاش غلبه کرده است و اکنون در اندیشهی و احساسیاند. مادرم بر مشکالت جسمی بازنشستگی خود خریدهدوره

ای که به من اجازه باشد و از این عشق پیری به هیجان آمده است. برای خودم هم به ناگهان تحولی در میزان درآمدم آن هم در رشته

ساله است( سرانجام زنجیر درآمدی را که او را وادار  21داد در آن رشد کنم و نقاط قوتم را نشان دهم پدید آمد. پدرم )که جوانی نمی

)یعنی پنجمین شهر در دنیا به لحاظ نزدیکی به قطب شمال(  خلیج پرودو در آالسکا بهساخت هر شش هفته یک بار از هیوستون می

به کلی عوض نمود، به آستین آمد و اش را که عمیقاً با آن اخت گرفته بود ی زندگیام شیوهسفر نماید پاره کند. یکی از دوستان قدیمی

ی اند. برادر شوهرم نیز باالخره به خانهاش هم کامالً عوض شدههای فکریباشد و شالودهاکنون در حال گسترش شرکت خودش می

ه به کنند. دختر خواهرم کی شهر به منزل رویایی خویش نقل مکان میرود. خواهر همسرم نیز به همراه شوهرش از حومهخودش می

های خانگی معرفی ی سریالی ملکهتازگی وارد دبیرستان شده در یک سریال تلویزیونی پر بیننده بازی کرده و برای دریافت جایزه

یعنی  1001ی ی اینها از فوریهاش پیشنهاد شده است. همهترین موقعیت شغلی زندگیگردیده است. به مادرش نیز اخیراً با شکوه

ام زندگی روزمرهو پس از هفده سال کار سخت و کسل کننده اند. به ناگهان به هو اوپونو پونو شنیدم به ثمر رسیده اولین باری که راجع

 بخش گشته است. شادی و مملو از تجربیات رنگارنگ

 کنم.زندگی نوعی عادت است و لذا من به خوب زندگی کردن دارم عادت می

بینی کنم که چه تجربیاتی در توانم پیشآیم. هنوز خیلی برایم جدید است و نمینمیمن اصالً متخصص هو اوپونو پونو به حساب 

ا زندگی برایم به بار خواهد آورد. از دکتر وایتلی به خاطر این که چند ماه پیش و از طریق دکتر هو لن مرا با دنیای هو اوپونو پونو آشن

های قدرتمندی هستنند که صد، عذرخواهی و بخشایش گزینهساخت متشکرم. رسیدن به حالت صفر، پذیرش مسئولیت صد در 

اند. متشکرم جو و متشکرم دکتر هو گذاشته امایایم و همین طور در زندگی حرفهتاثیراتی عمیق در زندگی شخصی من و همسر زیب

 لن.

 بروس برنز

----- 

 جوی عزیز
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ای که اجرا کردید خیلی عالی بود و درک یار تشکر کنم. برنامهخواهم به خاطر این که دکتر هو لن را به آستین آوردی از تو بسمی

 دهم.جدیدی از زندگی و قوانین جهانی حاکم بر سالمتی و شادکامی به من داد. در ادامه بیشتر توضیح می

ر برخی موارد آنچه را که در آیم. لذا اگر دی استفاده از هو اوپونو پونو متبحر به حساب نمیقبل از هر چیز باید بگویم که قطعاً در زمینه

 دهم. ی این روش شرح میطلبم. در اینجا درک خودم را پس از تنها یک شب تجربهنمایم پوزش میجلسه گذشته است بازگو می

رسد که این کار دارم یعنی هنر بازگشت به صفر بسیار سخن گفت. در واقع به نظر میدکتر هو لن از چیزی که قلباً آن را دوست می

ام که توانایی ام به این نتیجه رسیدهگونگ بودهها مربی هنرهای رزمی و چیسالباشد. با توجه به این که ی هو اوپونو پونو میهسته

 که بشر شناخته است. باشدصفر( یکی از بزرگترین عطایایی میپاکسازی و خالی نمودن ذهن )رفتن به 

ی صفر را به ما گوشزد نمود. با نگرش او نسبت های درونی ما و رفتن به نقطهپاکسازی واکنشدکتر هو لن اهمیت زندگی در حالت باز، 

کردم که به حقایقی که به آنها عشق ی خاکی مالقات میکه با فرد دیگری در این کرهخوشحال بودم  به زندگی کامالً موافق بودم و

 است. ورزم رسیدهمی

مرین با انرژی درونی( راه خیلی خاصی برای تنفس و به گردش در آوردن انرژی درونی وجود گونگ )هنر رزمی تدر هنر و انجام چی

اند که بر جسم ما حاکمند و وقتی بیاموزیم که چگونه انرژی درونی را دارد. اساتید هنرهای رزمی باستانی قوانین جهانی را کشف کرده

ه سطوح باالیی از سالمتی دست یابیم و سطج آگاهی خود را هم به طور به شکل گردشی به جریان بیاندازیم آنگاه خواهیم توانست ب

 گویند.می 3اغلب به این فرایند مدار جهان خرد اساسی ارتقا بخشیم.

 -گویند می 3ای که به آن دان تینبه ناحیه –)اساساً ما انرژی حیاتی را با تنفس وارد بدن و سپس آن را از جلوی بدن به زیر شکم 

این گردانیم. فرستیم و در نهایت مجدداً آن را به جلوی بدن باز میکنیم.پس از آن انرژی را از طریق ستون فقرات به باال میهدایت می

 گردد.(نماید و موجب ارتقای سطح سالمتی و آگاهی ما میفرایند دائمی یک مدار جهان خرد در درون بدن انرژیکی ما ایجاد می

داد که ارتباط و آگاهی چگونه به شکل گردشی در میان مردم نمودار هو اوپونو پونو را شرح و نشان میوقتی دکتر هو لن به کمک یک 

دیدم دنیا آید از این که این مفهوم تا چه اندازه به مدار جهان خرد شباهت دارد حیرت کردم. در واقع از این که میبه جریان در می

 کند به هیجان زایدالوصفی دچار شدم.ها کار میبر اساس گردشچگونه و به شکلی که تاکنون در نیافته بودم 

خطی و دو جهتی با افراد  یاز طریق نموداری که او ترسیم نمود سرانجام متوجه گشتم که چطور اغلب اوقات سعی داریم به شیوه

و  -گیریم و امثال این کارهامی ان نشانهنماییم، انگشت خود را به سوی آنرابطه برقرار سازیم. با یکدیگر صحبت، مجادله و مذاکره می

 پذیرند.تمامی این امور در جهت افقی صورت می

                                                           
8
Microcosmic  orbit 
9
Dan Tien 
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ترین ارتباط را با فردی دیگر توانیم موجب بزرگترین تغییر شویم و عمیقولی متوجه شدم که با حرکت در جهتی کامالً متفاوت می

تر از پایین –داد که ابتدا باید به حالت صفر رفت دار دکتر هو لن نشان میای بود. از نظر من نموو آن جهت دیگر دایره –برقرار سازیم 

هایی که به درک خود داریم رها گردیم. پس از آن خواهیم توانست دوباره به ها و وابستگیتا بتوان از واکنش –حالت ذهن خودآگاه 

 قصددیگران  ذهن خودآگاهِ تواند از طریق درب پشتیِآگاهی الهی را بکوبیم. الوهیت می بحالت ذهن برتر باال برویم و نهایتاً در سوی

 ای خالص و بدون نیاز به هر گونه صافی را بدهد.ی برقراریاتصال و رابطهپاک و آکنده از عشق ما را به فردی دیگر برساند و اجازه

ی کاری حضور داشتم ی گذشته در یک جلسهبیشتر است. برای مثال هفتهتوانم بگویم که کارایی این شیوه از هر چیز دیگری فقط می

کردم ناعادالنه و خودخواهانه هستند. حس کردم و فردی که در آن سوی میز نشسته بود خواهان چیزهایی بود که در ابتدا فکر می

م گرفتم به مقابله بر نخیزم و دست از آن اند. بعد به یاد آن نمودار و مزایای حرکت گردشی افتادم و لذا تصمیعضالتم خشک شده

 بردارم.

ام گونگ که قبالً گفتم( سطح آگاهیهای چینفسم متصل شدم و به حالت صفر رفتم. از درون حس کردم که )همچون تمرین هابتدا ب

دوستت "شد به این می گفتم چیزی شبیهکردم به او میارتقا یافت و موضعم بالفاصله عوض شد. اگر آنچه را که در درونم حس می

توانم کمکت کنم تا احساس ایمنی کنی و کمک نمایی کنم. لطفاً مرا ببخش که به تو سخت گرفتم. چگونه میدارم و از تو حمایت می

 "خواهیم برسیم؟که هر دوی ما به آنچه که می

-ع به تغییر نمود، بازتر و پذیرا شد و به نظر میدیدم( شروفاق جالبی افتاد: دوستم )دیگر او را به صورت دشمن یا تهدید نمیسپس ات

دقیقه به راه حلی برای مشکل خود رسیدیم که برای هر دوی ما کامالً مناسب  65اش پایان گرفته است. ظرف رسید که تعارض درونی

 توانستم که به آن دست یابم.ام هرگز نمیو این چیزی بود که با آن حالت ذهنی قبلی –بود 

ی امور به هم مربوطند. تمامی چیزها از قوانین جهانی تبعیت کنید که چگونه همهشوند درک میرموز زندگی آشکار می به مرور که

. مایلم این را هم به "آیددنیا از سرعت خوشش می"گفتی ها هستند. یادم هست که در فیلم راز میکنند و یکی از آن قوانین گردشمی

خواهد بگردد قطعاً امور زندگی خیلی و اگر بدانید که در چه جهتی می آید گردش هم خوشش می ات اضافه کنم که دنیا ازگفته

 تر خواهند گشت.روان

ی این فرایند در یک لذا باز هم از تو متشکرم جو. نموداری که دکتر هو لن برای شرح هو اوپونو پونو کشید خیلی مفید بود. مشاهده

توانم از آنها به جای این که امور را به زور پیش ببرم استفاده نمایم، دست از العاده به من داد که میفوقنمودار بینشی عالی و ابزاری 

 این کار بردارم و از حالت صفر نسبت به آنها واکنش نشان دهم.

 صمیمانه متشکرم
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 تراسکات، سنسی "تریستان"نیک 

----- 

دوستت دارم، متاسفم، مرا ببخش و "گویم ها را برگزار کردید هر روز میتهخواسی ماه می که کارگاه ظهور بعد از آن آخر هفته

 "متشکرم.

 .ام عالی استاند ولی اکنون زندگیتغییرات چندانی که قابل مشاهده و ثبت باشند یا موجب شادی فراوانم شده باشند پیش نیامده

ام را در کویینزلند و احتی بتوانم دخترها و سایر اعضای خانوادهای دست یابم تا به ربدیهی است که دوست دارم به پول قابل مالحظه

برادرم را در پاریس ببینم و شوهرم را هم به سفری با قطار که همیشه در آرزویش بوده است ببرم. همچنین دوست دارم که مردم 

چه که اکنون دارم هدایای کوچکی به حساب ی اینها در مقایسه با آننویسم سرگرم شوند. ولی همههایی که میسراسر دنیا از داستان

 آیند.می

کنم که در برابر هر چه که در آن لحظه واقعاً حس می "متاسفم"گویم یک تغییر ناپیدا و غیر قابل باور به وجود آمده است. وقتی می

 نمایند.میتوانم خودم را جدا از مردمانی بدانم که با من مخالفت گذرد مسئول هستم. دیگر نمیدر ذهنم می

 ام.هیچ گاه تا به این اندازه خودم را متصل به دیگران حس نکرده

دهم. با وجود این که از تماس تلفنی متنفرم ولی یکی از چیزهایی که به خاطر آن متاسفم کارهایی است که اکنون در عراق انجام می

 دهد که شفا یابم.کنم تغییر دهم. این کار مرا یاری میزنم تا بلکه بتوانم آنچه را که در عراق میبه همه جای کشور زنگ می

 ام بسیار قدردانم.کنم مورد بخشش واقع شدهاز آنجایی که حس می

 اِوِلین کول

----- 

پس از آن که هو اوپونو پونو را از دکتر هو لن و دکتر وایتلی آموختم متوجه شدم که وظیفه دارم دائماً پاکسازی نمایم. وقتی پاکسازی 

گیرد. دائماً همان طوری که دکتر هو لن یادم داده است در حال پاکسازی و روم کسب و کارم هم رونق میکنم و به حالت صفر میمی

 رفتن به حالت صفر هستم.

هم  یکی از همکارانم را به مالقات دکتر هو لن و دکتر وایتلی بردم و بعد دریافتم که آن قدر با هم اشتراکات داریم که همان شب با

گذرد بیش از هر زمان دیگر عاشق یکدیگریم. کلید گشایش کارها این است که بیرون رفتیم. اکنون که هشت ماه از آن هنگام می
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متحول گردید. از شما دکتر هولن و دکتر وایتلی متشکرم که هو اوپونو  تا خودتانببخشید  و مشابهی دارند ببینید قصدافرادی را که

 ام فراهم آوردید.ری از مردم شناساندید. همچنین متشکرم که مکان مناسبی را برای آشنا شدن با عشق زندگیپونو را به جمع بزرگت

 کریس استیوارت

----- 

ی نوعی سفر بردم رانندگی تا آستین برایم به منزلهها به سر میی تلویزیونی در جادهی برنامهها به خاطر تهیهپس از این که ماه

شب ساعته از دنیای فراگیر تهیه کنندگی معنی داشت.  12آمد. خروج از هیوستون برایم بیش از یک مرخصی یتفریحی به حساب م

 سرنوشت سازی بود که حتی قبل از شروع میهمانی شام دکتر جو وایتلی هم در حال تغییر دادن واقعیت زندگی من بود.

گذشت. با وجود این به سخنان دکتر ایهالیاکاال هو لن گوش داده بودم می از آخرین باری که -تر بگویم یک سال و نیم یا دقیق -هاماه

ود که تا آن زمان جو وایتلی را ندیده بودم ولی قدردان او بودم که ایهالیاکاال را به جایی آورده بود که امکان سفر با خودرو به آنجا وج

 داشته باشم. افتاد نقشیمیتین که در آس اتفاقیتوانستم در آن داشت و لذا می

افکاری که راجع به هو اوپونو پونو داشتم و برخی  گذشتمشدند و از شهرهای کوچک تگزاس میبه مرور که مناظر کنار جاده عوض می

رسیدند. یاد اولین باری افتادم که به سخنان ایهالیاکاال گوش داده بودم و وقتی که او چیزهایی که فراموش کرده بودم به ذهنم می

اند. به یاد آوردم که دو هفته پس از اولین کردم که آب سردی بر پشتم ریختهخواند حس میغاز جلسه را به زبان هاوایی میدعای آ

ی ناشران، حرف زدن در آنجا و دادن کارت ویزیتم قراردادی برای یک کتاب ی آموزش هو اوپونو پونو و به صرف حضور در جلسهجلسه

شان ارسال ز ناشرانبه من زنگ زد و درخواست نمود که نظراتم را برای کتابی که در دست تهیه دارند براینصیبم شد. دو روز بعد یکی ا

 دارم. تا پایان ماه هم قرارداد به امضا رسید.

ی گربهشدم یاد شش ماه پیش افتادم که در مونترال بودم و یک دامپزشک خبر ناگوار ابتالی مایا تر میبه تدریج که به آستین نزدیک

ماند که بتوانم او را از کلینیک به خانه بیاورم یا نه. عزیزم به لنفوم روده را به من داده بود. حتی معلوم نبود که آیا آن قدر زنده می

با "تا با او خداحافظی نمایم."کرد که در بهترین حالت فقط چند هفته فرصت دارم وقتی مایا را مرخص کردند دامپزشک فکر می

کرد از او بگیرم. کاال تماس گرفتم تا دعایی برای پاکسازی هر چیزی که این موجود کوچک و دوست داشتنی را به من وابسته میایهالیا

توانستم تصور کنم که بعد از گذرد. در آن هنگام حتی نمیاکنون از آن روزی که آن تشخیص را برای مایا دادند یک سال و سه ماه می

 باشد.تر از آنجا مایا هنوز هم در سفرهای کاری همراهم میها و کیلومترها دورماه
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-ولی به معنی غوطه "بازگشت به دنیا."یکی از آن تجربیات از نوع  -مالقات دوباره با ایهالیاکاال در آستین مثل سر بر آوردن از آب بود

های روحانی سلتیکی، از بودیسم گرفته تا سنتسال غور در هر چیز  15ی تغییر زندگی بود که پس از ترین تجربهوری فوری در عمیق

 به آن رسیدم. 60دادم(، کار با انرژی و حتی ویکادرمانی سنتی، تحلیل رویا)که آن را خیلی خوب انجام میروان

ها، ز تمرینستین رسیدم و دوباره با هو اوپونو پونو آشنا شدم. این همان فلسفه یا سنتی بود که عمالً لوح ذهن را اآ با این اوصاف به

ای که باید بر تالش برای درک و اصالح خود و زندگی به آن شیوه قصدپایانی که با مرارت بسیار و به های تحلیلی بیها و فعالیتروش

خواست که همراه با کسانی که تا این را هم باید بگویم که بخشی از وجودم هم می نمود.زیستم، انجام داده بودم پاک میاساس آن می

اما  "ام.من قبالً هم با آن آشنا بوده"پیش از آن اصالً با هو اوپونو پونو روبرو نشده بودند یکراست در آن شیرجه روم و به آنها بگویم که 

 وقتی شروع به پاکسازی کردم آن مزخرفات )خاطرات( هم متالشی شدند.

با شدت بر من فرود آمد و موجب شد که از جا  الهامنماید یک  آن شب قبل از آن که دکتر وایتلی حتی ایهالیاکاال را به حضار معرفی

آن شب در آستین و در اتاقی رو به مرکز شهر هو اوپونو پونو وجود مرا در بر گرفت و ی سیری بنمایم. بپرم و به دستشویی بروم تا گریه

ام عازم شش هفته بعد هم به اتفاق مایا گربهخواهم که به آن سفرهای کاری بروم. به وضوح دانستم که دیگر تحت هیچ شرایطی نمی

ی نوسازی در توپانگا کنیون ساکن شوم. شخصی که قرار بود آن را اجاره کند درست در زمان مناسب برای آنجلس شدم تا در خانهلوس

 من از آن کار منصرف شد و خانه نصیب من گردید.

ای از ایهالیاکاال را خواندم که نوشته بود جمله میک تغییر اساسی دیگر بودی قبل که در شُرُف هفت ماه دیگر نیز گذشت و همین هفته

 توانم بگویم که سقوط نکردم. شناختم دور شدم و اکنون میهمان موقع پاکسازی کردم و از فردی که می "ی اصلی ما است.صفر خانه"

راجع به هو اوپونو پونو از همان زمان سفر به آستین در ماه فوریه  ها و افکاری را کهالهام بابت این موقعیتی که فراهم کردی تا تغییرات،

 داشتم با دیگران در میان بگذارم متشکرم. در سر

 آرامش من

 کالالیزابت کی مک

----- 

رد که کو فکر می های زندگی با مشکل روبرو بودم. شوهرم مرا باور نداشتقبالز فراگیری و به کار بستن این روش در بسیاری از جنبه

کردم که در مسیر حرکت به سوی رویاها و ام خیلی تا موفق شدن فاصله داشتم و حس میتوانم دفتر کارم را رونق بخشم. در حرفهنمی

 اهداف بزرگ تنها هستم.

                                                           
 وگریدنوعی جا60
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و تصمیم ای که روش را از جو فرا گرفتم مرد جوانی را مالقات نمودم که او هم عالئق و اهداف مشابهی داشت در طول آن آخر هفته

آمیز بود و ظرف دو ماه به حرکت لنگان من گرفتیم که به اتفاق هم کسب و کار مشترکی راه بیاندازیم. آن کسب و کار بسیار موفقیت

ها است که کنم که نه چند ماه بلکه سالام خیلی شتاب بخشید. اکنون در حال کار بر روی طرح بعدی خود هستیم. حس میدر حرفه

گیری کسب و کارم و ظرف چند هفته ترین تغییر هم این بود که حتی قبل از اوجباشیم. بهترین و مهمبرای هم میدوستان نزدیکی 

کردم. شوهرم به ناگهان دوباره خوردم از آن روش استفاده میروابطم با شوهرم بهبود یافت. هر گاه که در رابطه با او به مشکلی بر می

گذاشت. در محیط کارش پرسید و تجربیاتش را در اختیارم میرونیکی من نمود، سواالتی از من میهای الکتی کتابشروع به مطالعه

ورزد که این نیز بر روابط ما بسیار و به خودش عشق می است نیز مسئولیت بیشتری بر عهده گرفت و اکنون حس غرورش را بازیافته

 اثر دارد!

. برخوردارمآید در رابطه با خودم و هر آنچه که در روز برایم پیش میاکنون به خودم کامالً اطمینان دارم و از اعتماد به نفس باالیی 

 اند.ی اینها هم با فقط چند دقیقه استفاده از روشی ساده به دست آمدههمه

 متشکرم!

 کاری کینگ

----- 

 گرددهو اوپونو پونو در زمان به عقب باز می

 ی آنها را دوست دارم. من خیلی حیوانات را دوست دارم. خیلی خیلی. فقط هم مراقب یا نگران حیوانات خودم نیستم. همه

هایم را مرتب صبح یک روز شنبه وقتی داشتم رایانامه حیوانات آشنا کرد. اینترنتی نجات یتارنماوستانم مرا با یک سال پیش یکی از د

در  تارنمانمودم داشتم تصویری را که یکی از پشتیبانان مالی به خاطر نقشی که در نجات حیوانات ایفا می کردم و حس خوبی هممی

 آن گذاشته بود مشاهده کردم.

های های قفسش باز کند. آن قدر ناراحت و آزرده بود که حتی پشمهایش راهی از میان میلهتصویر حیوانی بود که سعی داشت با دندان

توانستم دریابم که چه حیوانی ند. در واقع به حدی عذاب کشیده بود که حتی نمیناش را بپوشادرد چهره ندتوانستمیزیبایش هم ن

ترسیدم که با دانستم! در واقع اصالً تمایلی هم نداشتم که به دقت تصویر را بنگرم. میگویم که نمیاست! خرس؟ راکون؟ صادقانه می

دانستم که اگر آید. میام بر میمایم که در این دنیا چقدر دردمند هست و من تنها اندک کاری از عهدهاین کار فقط به خودم یادآوری ن

 نگاهم را بر گردانم احساس بهتری خواهم داشت.
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خواست که بیدار شوم و خواند و از من میتوانستم صدای حیوان را که مرا میولی شدیداً نیاز پیدا کردم که به آن دقت کنم. می

 ها سال را در قفس گذرانده است.باشد که دهتوجهی بنمایم بشنوم. دقت که کردم در کمال وحشت دیدم خرسی می

تر صفرا بگیرند. مایع صفراوی را از دارند تا از آنها راحتهایی که فقط اندکی بزرگتر از هیکل آنها است نگه میها را در قفسخرس

ی کبد از آورند. مایع صفراوی پس از ترشح به وسیلهدهند به دست میی صفرای او میسهطریق برشی که در زیر شکم حیوان تا کی

کنند تا به مایع صفراوی دسترسی یابند. از هر خرس دو ای را وارد این قسمت از بدن میرسد. لولهی صفرا میطریق مجرایی به کیسه

المللی حمایت از حیوانات بازرسان مشاهده ند. بر طبق گزارش انجمن بینگیرلیتر مایع صفراوی میبار در روز و بین ده تا بیست میلی

گیرند. نرخ تلفات های خود را گاز میکوبند و پنجهی قفس مینمایند، سر خود را به بدنهها در طول این کار ناله میاند که خرسکرده

گردد آنها را به قفس دیگری انتقال ها متوقف میا در خرسدرصد است. پس از چند سال و وقتی که تولید صفر 10تا  50ها بین حیوان

شان آنها را ی صفرایها و کیسهدهند تا بمیرند و یا این که به قصد به دست آوردن پنجهدهند و بعد آن قدر به آنها گرسنگی میمی

 المعارف اینترنتی ویکیپیدیا()منبع: دائرهی خرس بهای زیادی دارد. کشند. پنجهمی

می وجودم را غم فرا گرفت و در اثر خشمی که نسبت به این متجاوزان ناآگاه در خودم احساس کردم زانویم به طور غیر ارادی تما

دهد و حرکت کرد تا لگدی بزند. به دشواری توانستم به خودم یادآوری کنم که احساس شرمساری و سرزنش هرگز کسی را تغییر نمی

 توام از آن هم استفاده کنم: هو اوپونو پونو.و دکتر هو لن چیز بهتری در جعبه ابزارم دارم که می خوشبختانه اکنون به کمک دکتر جو

کردم در نمودم. در حالی که آنها را بارها و بارها تکرار می "متاسفم، لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم و متشکرم"وع به ذکر عبارات شر

دیدم که با دریافت میشود. کنند آکنده از عشق، درک و عالقه میها میا با خرسذهنم مجسم کردم که قلب کسانی که آن کارها ر

شان یابند. سطح آگاهیرسند و با آگاهی خودشان تماس میخودشان می "بینیی روشنلحظه"فرستم به اطالعاتی که به سوی آنها می

چکید سرزنش نمایند. در شان میهایدست هیچ کس دیگری را به خاطر خونی که از توانستندرفت و جز خودشان هم نمیباالتر می

خواهند که آن رنج و عذابی که به کنند و میها طلب بخشایش میاند و از خدا و آن خرسنظر آوردم که با کمال سرافکندگی زانو زده

-ها را آزاد ساختند و به عالوه دارو و مراقبته تمامی خرساند با لطف و مرحمت الهی پاک گردند. سپس دیدم کآن موجودات رسانده

 شان فراهم ساختند و نهایتاً هم آنها را کامالً رها نمودند.های بهداشتی و درمانی را که شدیداً به آنها نیاز داشتند برای

گیرد. امروزه آن را در تولید ار میها است که مورد استفاده قردانستید که مایع صفراوی خرس قرنبسیاری از شما )همچون من( نمی

پاکسازی  به توان به شفای زمان حال اکتفا کرد و لذابرند. بار این مصیبت به قدری سنگین است که نمیشراب، شامپو و دارو به کار می

 یافت.های پیشین نیز پرداختم. صدها سال درد بود که باید شفا میها و دورهزمان

متاسفم، لطفاً مرا "کردم توانستم بر هیچ چیز دیگری تمرکز کنم و فقط تکرار مین روز تا چند ساعت نمیاین کار مرا خسته کرد. آ

 ."ببخش، متشکرم و دوستت دارم
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ها را شد انکار کرد و راه فراری هم از آن نبود. آکنده از خشم و غم شده بودم. گویی که من آن خرسسنگینی این درد جهانی را نمی

 انداخته بودم و کلید زندان آنها نیز در دستان من بود. سفگرفته و در ق

روم. آن روز شوهرم از من خواست که به سینما برویم. از آنجایی که خیلی آشفته حال ای یک بار به اتفاق شوهرم به گردش میهفته

چندان  "ها هستمدارم چون نگران خرسنه متشکرم، امروز حالش را ن"دانستم که گفتن بودم تمایلی به بیرون رفتن نداشتم. ولی می

 دهد.معنی نمی

-حرفی از پاکسازی به او نزدم و قرار شد با هم بیرون برویم. به اتفاق برای تماشای فیلمی از بروس ویلیس به سینما رفتیم. اصالً نمی

مردم "ت. پیام اصلی فیلم این بود که ی آن بودم هماهنگ استوانستم حتی حدس بزنم که موضوع فیلم کامالً با آنچه که در حال تجربه

 ."توانند تغییر نمایندمی

ها اتوبوسی را دیدم که تبلیغی بر بدنه داشت. تصویری در تمامی طول نمایش فیلم در حال انجام هو اوپونو پونو بودم. در یکی از صحنه

 ."عشق بفرستید"از یک خرس عروسکی بر آن بود و زیرش نوشته بودند 

بود. آنچه هم که اکنون در حال فراگیری آن هستم  "ی رویا در حالت بیداریمشاهده"ام این نوعی هایی که قبالً دیدهبر طبق آموزش

زند؟ آیا دنیا بدین شکل با ما حرف می "به کاری که در حال انجام آن هستی ادامه بده چون در مسیر درستی قرار داری!"گوید که می

 کنم.من که دوست دارم این طور فکر 

خشم من ندارند. بلکه فقط نیازی به  برای تغییر  سر و کار دارند هادارانی که با خرسکه مزرعه مبنی بر این این همیادآوری دیگری بود

کند و این قانون هیچ خواهد. عشق مردمان را عوض میخواهند. دنیا عشق ما را میها هم عشق مرا میخواهند. خرسعشق مرا می

رد. اگر به دنبال شفای بی دردسر و تغییر با دوام هستیم ارسال عشق به شرایطی خطرناک، زشت یا سوء تنها کاری است استثنایی ندا

 توانیم انجام دهیم. هر چند که همیشه کار آسانی نیست ولی از این به بعد پاسخی برای آن دارم: عشق.که می

های تهوع، گناه، درد و غم نیز که از قبل در من رسید احساسپایان می یافت و روز بهبه تدریج که احتیاط بیش از حدم کاهش می

 وقتی که به خواب رفتم هو اوپونو پونو را انجام دادم. ابودند رو به کاستی گذاردند. ولی باز هم تا پایان آن روز و ت

-داد. در عمق قلبم مییک خرس خبر می شدم که صدای گوینده را شنیدم که از نجاتچند روز بعد داشتم از مقابل تلویزیون رد می

دانستم که این پیامی برای من است. سرانجام به این قطعیت رسیدم که این تنها راهی است که صرف نظر از این که در کجای دنیا 

و تماشای فیلم نیز توان در حین خوردن ذرت بوداده این کار را حتی میتوانیم برای ایجاد تغییر در آن انجام دهیم. کنیم میزندگی می

 انجام داد.
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کنم. با اند تشکر میاند و پیام هو اوپونو پونو را برای ما به ارمغان آوردهین دو بودهر هو لن و تمامی کسانی که قبل از ااز دکتر جو، دکت

آگاه نمودند. کار ما تازه آغاز شده  کنیم این کارشان ما را بیدار ساختند و از این که قادریم دنیا را شفا دهیم و تفاوتی در آن ایجاد

 است. لطفاً همواره به یاد داشته باشید که:

 به هیچ کسی آسیبی نرسانید.

 همه چیز را دوست داشته باشید.

 همه کس را دوست داشته باشید.

 گذرد....هو اوپونو پونو از زمان می

 سوزان برنز

----- 

 .پایان گرفتجستجویی که در تمامی عمر برای درمان آسم داشتم 

آسایی های مختلف وضعیتم به ناگهان تغییر یافت و به شکل معجزهسال ابتال به آسم و حساسیت 50در یک شب اسرار آمیز و پس از 

 بود. 1001ی فوریه 15نجات یافتم. تاریخ دقیق آن 

ت اندکی از غذا خوردن باز ایستادم آن روز در حین صرف یک ناهار مخصوص شهر آستین که ترکیبی از غذاهای تگزاسی و مکزیکی اس

و در همان هنگام بود که احساس عجیبی به من دست داد. اوووه، خیلی اسرار آمیز بود. اتفاقی در حال وقوع بود و انگار که بر رویم 

 ی غذایم را خوردم.پذیرفت. موجی از عشق وجودم را در بر گرفت و بعد بقیهکاری صورت می

نوعی ضربان غیر قابل توجیه و پر از هیجان بود. سخنران یعنی دکتر هو  -کردم که هوا از جریان برق پر شد آن شب در تاالر هتل حس

ی بیماری آسم به او گفتم و او همین موضوع را در ن سخنانش سر میز من نشست. در اواسط صرف غذا بودیم که دربارهالن در پای

 کرد.زد مطرح هایی که به مدعوین میی حرفادامه

ی شفا و شناسی و فلسفهی روشراستش از قبل با روش شفابخشی معنوی بومیان هاوایی یعنی هونا آشنا بودم ولی چیزی درباره

ین که دکتر هو لن مفصالً آن را شرح داد. وی گفت که به هنگام صرف شفابخشی هستند نشنیده بودم تا ا بخشایش که در واقع قلب

وی این کار  با ما انجام داده بود. "یکی شدن"ما کار کرده است. او این کار را با خواندن نام ما، پاکسازی وتک شام بر روی پاکسازی تک

ای که خودش یا نیاکانش در زمان حال یا را برای هر یک از ما با اظهار عشق و طلب بخشایش بابت هر خطای آگاهانه یا ناآگاهانه
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گردد. دهد. حتی تا آغاز زمان و دوران حیات میکربی هم به عقب باز میرفته است انحام میگذشته در مورد ما یا نیاکان ما صورت پذی

 ی حقیقی و الهی که داریم بازگردیم.توانیم به همان رابطهکند. بدین ترتیب او و ما میعجب! چقدر زیاد پاکسازی می

یدم. باید این نکته را ذکر نمایم که مندر خارج از شهر ی او آشکار گردید. مشاورم و همسرش را حین صرف ناهار دروز بعد معجزه

ی چند ساختمان پیاده راه بروم تا به رستوران برسم و در همان سکونت دارم وهرگز آنها را رو در رو ندیده بودم. مجبور بودم به اندازه

و اولین سر نخ موضوع بود. آن دو به من خاطر زمان بود که دریافتمدیگر نیازی به اسپری برای راه رفتن ندارم. این خیلی غیر طبیعی 

ام. در پاسخ اظهار داشتم که شاید دیگر به آسم مبتال نباشم و چنین نیز حس نشان ساختند که خودرو را در جای دوری پارک نموده

 کنم.می

اوپونو پونو و این که اکنون که ی شفا به کمک هو بم گشت و در حین آن دربارهیهمان شب افتخار شام خوردن با دکتر هو لن نص

توانم به کسان دیگری که با همینمشکل روبرو هستند کمک نمایم حرف زدیم. ام میام و در رابطه با آسم دیدهقدرت آن را در زندگی

سازی خانه از گردند. به عالوه لزوم پاکوی همچنین از اهمیت نوشیدن آب قبل از هر وعده غذا گفت. با اینکار سموم از بدن خارج می

 درهم و برهمی را نیز متذکر شد. اوهوم!

گذرد و با وجود این که در این مدت به شد. اکنون از آن زمان شش ماه میخوب، راستش را بخواهید همه چیز بهتر و بهتر می

ام که در ی رفت و آمد داشتهاز آن زمان تاکنون به منازلبرونشیت هم مبتال شدم ولی بدون استفاده از هیچ دارویی حالم خوب گردید. 

هایم مثل و نیازی هم به اسپری پیدا نکردم. اکنون ریه نمودخس نامخساند و با این وجود سینهداشتهآنها گربه، سگ و پرنده نگه می

 م. چقدر جالب!بینای را میهای عمیق و کاملی بکشم. این اولین باری است که در عمرم چنین دورهتوانم نفسدرخشند و میناقوس می

دانید و خواهید گفت که جهان هستی یا روح خودم این کار را دانم که این کار را شفا و خودتان را هم شفا دهنده نمیدکتر هو لن، می

کرده است. با این وجود از شما متشکرم. همین طور از دکتر جو وایتلی هم متشکرم که مرا با دکتر هو لن آشنا نمود و آن شب شفای 

 تان خواهم بود.دویی را نصیبم کرد. تا ابد قدردانجا

 مارتا اسنی

----- 

 و این هم یکی دیگر:

 یابدرا می سالم مرد ایرلندی

های آسیایی شفابخشی، ها مطالعه بر روی شیوهده سال پیش با استفاده از هو اوپونو پونو خودشناسی را شروع کردم. پس از سال

 انجام به درکی از این فرایند حل مساله به روش بومیان هاوایی رسیدم. هنرهای رزمی و کار با انرژی سر
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هایم جاری است فکری داشتم به آخر خط رسیده بودم و با توجه به این که خون ایرلندی در رگدر جستجویی که برای درک روشن

مشتی کلمات خوشایند(. در جنوب شهر بوستون در خواهم نه صرفاً ام )منظورم این است که نتیجه میهمواره به دنبال اثبات امور بوده

ام )آنجا محیط خشنی دارد، مملو از کارگران ایرلندی است و صدای شلیک اسلحه و آژیر خودروهای ایالت ماساچوست بزرگ شده

دنیا دست  یزیکی ازرود که در چنین فضایی بتوان به درک متافرسد(. کمتر هم احتمال میی آوای پرندگان به گوش میپلیس به اندازه

رانی رایگان برایم پیش آمد آن را قاپیدم تا بلکه ببینم این روش درک بومیان سخن یافت. لذا وقتی فرصتی برای حضور در یک جلسه

 هاوایی از زندگی چیست.

شود و آن را )همچون ها از انرژی استفاده میزدم تفاوت داشت. در بسیاری از روشولی آنچه که دیدم خیلی با آنچه که حدس می

آورند. ولی هو اوپونو پونو مرا بیدار ساخت و نشانم داد که چگونه باید عناصر منفی ی شطرنج( به حرکت در میهایی در صفحهمهره

ر های شطرنج را به یک باره کناشوند پاکسازی نمایم )و با این کار تمامی مهرهساز ظاهر میهای مشکلدرونم را که به صورت وضعیت

های آن برایم جدید بودند مفاهیم توانم بگویم این است که گیج شده بودم. از آنجایی که تمامی بخشبگذارم(. کمترین چیزی که می

رانی تصمیم گرفتم که از دو ابزاری که به عنوان هدیه در اختیارم قرار مزبور حسابی ذهنم را مشغول نمودند. سرانجام در پایان سخن

 ام برایم امکان داشت استفاده کنم و کارایی آنها را به چشم ببینم. ایی که در آن روز در مطب ماساژ درمانیداده بودند تا ج

نا استفاده کرده بودم و لذا دیدگاهی که نسبت به درمان داشتم تا حدی تغییر نموده بود. تا پیش قبالً از نوعی ماساژ چینی به نام تویی

ها بود. ولی وقتی های آسیایی جریان انرژی و مریدینی شیوهی که از وجود مشکل در افراد داشتم بر پایهاز به کار بردن آن ابزارها درک

-آن ابزارها را به کار گرفتم متوجه شدم که درکی که از چگونگی و چرایی مشکالت دارم به شکلی تغییر یافته است که دیگر با آموزش

کنم که هیچ ارتباط واضحی با آنچه که افراد به خاطر آنها به سراغم آمده بودند کار میام سازگار نیست و بر روی مواردی های قبلی

دادند. نیاز به توضیح نیست که در درون هایی در موارد مختلف خبر مینداشت. ولی با انجام این روش افراد تقریباً بالفاصله از بهبودی

دیدم. بهار سال بعد در تری را هم میشد تصاویر کلییی برایم بیشتر باز میی هاواای داشتم و به تدریج که این شیوهذهنم مجادله

 ها و تمرینات آن را واقعاً به کار بستم.ی آموزشی کامل آن شرکت نمودم و شیوهدوره

روانشناسی داشت، ی نامم به من زنگ زد. او دفتر مشاورهکرد و در اینجا او را جی میروزی یکی از کسانی که قبالً به من مراجعه می

نامم( بود و از من خواست که او را ببینم. تشخیص داده بودند که اف به اختالل خیلی نگران یکی از مراجعانش )که او را اف می

مگر من با تو چه "دوقطبی مبتال است، بارها اقدام به خودکشی کرده بود و چند بار هم قصدش کامالً جدی بوده است. به جی گفتم 

لذا موافقت خودم را  "ی کمکم کنی. باید این کار را بکنی. اگر نکنی او زنده نخواهد ماند.نتوادانم که میمی"خندید و گفت  "ام؟کرده

گر مورد حمله قرار گرفته است. با اعالم داشتم. در اواخر گفتگوی تلفنی ما جی اظهار داشت که اف یک بار توسط یک ماساژ درمان

 "او باید چه کاری بکنم؟ برای کمک به"خودم گفتم 
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توانم در این سطح نیز بر آید. چطور میآن شب وقتی به خانه رفتم اندکی نشستم و به این فکر فرو رفتم که چه کاری از دستم بر می

ده باشد این دیگران اثر گذارم؟ پس از اندکی تامل به ذهنم رسید که هو اوپونو پونو! هو اوپونو پونو! مثل گرامافونی که سوزنش گیر کر

قبل، حین و بعد از هر شد. لذا از ابزارهای آن به شکلی که تاکنون آنها را به کار نبرده بودم استفاده نمودم. کلمه در ذهنم تکرار می

در  بستم و رازم را هم اصالً برای اف فاش نساختم.ی ماراتون شرکت کرده باشم تمامی تالشم را به کار میانگار که در مسابقه و جلسه

دم که هوای اتاق به نوعی سنگین است. ونمطول جلساتی که با او داشتم سراسر به مزاح مشغول بودیم و در حین پاکسازی حس می

های زندگی بر آید. وی ی چالشباشد که از عهدهکوتاه سخن این که حال اف به کلی دگرگون شد و اکنون زنی پرکار است و قادر می

 یابند.ها نیز به واقع تغییر میها را بپذیریم وضعیتدرصد مسئولیت 600دهد اگر ان میای است که نشمثال زنده

-اکنون در زندگی به پیش میکنم. دیگر به ندرت کسی را شخصاً لمس می ام هم تغییر کرد و پیشرفت نمود. اآلنمطب ماساژ درمانی

ها دیگر چه چیزی را برایم پدید خواهند آورد. آیا ساده بوده پاکسازیرسم و در حیرتم که گیرهایی میرانم، هر از چند گاهی به سرعت

 دانم.اند میاند و خودم را به من شناساندههایی را که پیش آمدهاست؟ نه، ولی واقعاً قدر وضعیت

 ام:ای رسیدهبه دیدگاه ساده"آزادی کهکشانی"و  "بنیاد من"ها کار داوطلبانه برای موسساتی همچون پس از سال

های مختلفی از قبیل مشکالت خانوادگی، تنش، عقاید یا جنگ پیش بیایند و تا قبل از این همیشه مواردی خواهند بود که به شکل

آلود را در خود برانگیزانم( با )و نوعی واکنش گناه"چرا من؟"ها برایم دشوار بود. ولی حاال به جای این که بگویم پذیرش این واقعیت

گذارم خداوند کار گیرم و می)بدون هیچ احساس گناهی( و بعد صرفاً ابزارم را به کار می "من مسئول هستم"که گویم ودم میخ

 خودش را بکند.

توانیم کلیت آن را درک نماییم چون کار خیلی خیلی دشواری است. گفتم دشوار؟ ولی ایمان دارم که آسان خواهد شد و ما هنوز نمی

که در همین چهارچوب زمانی ما وجود دارند. نباید وقت خود را بر سر چگونه، چرا و چه وقت صرف کنیم های متعددی هستند واقعیت

 ."انجامش دهیم"و در عوض فقط باید 

از  به هر شکلی از قبیل سرزنش، واکنش، ناله، غرغر و غیرهبه محض این که پای خود رارویم. بدین ترتیب از سر راه خود کنار می

دیگر مشکل فعلی خود را در نظر نخواهیم داشتو لذا فرصت دست بر داشتن از مشکلی که در درون ما  وجود خودمان فراتر بگذاریم

 است را از بین خواهیم برد. اگر سرزنش کنیم ارتباط خود را با الوهیت قطع خواهیم کرد.

 -ایم ای که گرفتهافسرده شویم بلکه فقط باید در مورد گرانبهاترین عطیهچاره این است که نه کامالً حق را به خود بدهیم و نه این که 

 هیچ قضاوتی ننماییم.  -یعنی خودمان 
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گیرم و بدین ترتیب یک بار دیگر دهم و کار را از نو سر میخیزم، تکانی به خودم میاگر در پاکسازی قصوری از من سر بزند بر می

 م.کنکارایی روش را به خودم اثبات می

 متشکرم.

 برایان اوم کالینز
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 تری برسیمچگونه به نتایج سریع

گوییم چون خودمان نیازمند این نیست که او به شنیدن آن نیاز دارد بلکه می "لطفاً مرا ببخش"گوییم دلیل این که به الوهیت می

 دکتر ایهالیاکاال هو لن –شنیدن آن هستیم. 

 

در فصل قبل خواندید باز هم تردید داشتم. به دکتر هو لن گفتم که پس چرا بعد از پاکسازی رغم تمامی شواهدی که شرح آنها را علی

های خودت و دیگران را ببینی به ی نتایج حاصل از پاکسازیتوانستی آرایهاگر می"بینم. جواب داد همیشه بالفاصله نتایج کارم را نمی

ای. من هم چنین باری را ر خطاهای تمامی دنیا را در روح خودت نگه داشتهباکردی. افتادی و بیش از اینها پاکسازی میحیرت می

آلود من است. در وسط زمین گناهبیچاره  حرو»دهد. مثل: های باور نکردنی به دست میشکسپیر بینش"و بعد افزود  "کنم.تحمل می

 ."[621]غزل « کند....ی تو را تقویت میبندگی این شورشیان آرایه

 گردد:داند که استدالل )عقل( موجب دیوانگی، سر در گمی و عدم وضوح میشکسپیر می

 مورنا هم به هدف از اعطای زندگی از طرف الوهیت توجه داشته است:

 خود را بیابید. در کجا؟ در درون خودتان. 66پاکسازی، پاکسازی و پاکسازی کنید و شانگری الی

 دهند.ز راز هستی را به دست میآورانی هستند که بینشی اشگسپیر و مورنا پیام

توانست حداقل تا جایی که کسی به نام جو وایتلی یا حتی آاو آکوا می –کردم تا جایی که ممکن است ذهنم را باز نگه دارم سعی می

به خرج دادم.  نمود برایم تشریح کند بفهمم. اما مداومتتوانستم اساس آنچه را که دکتر هو لن تالش میچنین باشد. ولی باز هم نمی

 آید.ای است که قبل از وضوح پیش میالعادههایم نوشته بودم: سر در گمی همان حالت فوقیادم آمد که در یکی از اولین کتاب

 العاده بودم.خوب، من هم در همان حالت فوق

توانند به کنند که نمیند یا حس میآمدند از این شکایت داشتند که ناخوشگرانی که به سراغ دکتر هو لن میی زیادی از درمانعده

راه به ی معجزات زندگی در اینترنت مشاوره برای تارنماکردم. خودم هم یک شان میآیند کمکی بنمایند. درکمردمی که نزد آنان می

خواستم مشاورانم در یابند که راه شفا دادن دیگران در این است که خودشان را شفا بخشند و دیگران در واقع انداخته بودم و می

 این طور برایم شرح داد: رایانامههمین اآلن هم کامل هستند. دکتر هو لن این مفهوم را در یک 

                                                           
11کنایه از جایی بسیار خوب و رویایی

Shangri la 
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گذشته در کاالباساس کالیفرنیا به ناگهان در حین  ییکی از شاگردان روش شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو در کالسی که هفته

 ی بعد از ظهر داشتم فریاد کشید که: هایی که در جلسهصحبت

های آنان را به شوم.عامدانه غصهی شکم میدهم دچار ناراحتی در ناحیهفهمم که چرا هر وقت مراجعانم را شفا میمیحاال اوه خدای من،"

 "ها را پاکسازی نمایم.توانم آن غصهبه این کار مجبور نیستم و میام. ولی اصالً گرفتهخودم می

فهمند این است که مراجعه کننده رسند. آنچه که آنان نمیبه آن نمی "شفا دهندگان"آن شاگرد به بخشی از بینشی دست یافت که 

-های جدید وقت مرا تلف میقدیمی و نالههای غصه"همین طوری هم کامل است. مشکل در مراجعه کننده نیست. بلکه به قول شکسپیر 

 "کنند.

آنها را با مراجعه کننده به  "شفا دهنده"شوند و پیلی بازپخش میهیمشکل خاطرات غلطی هستند که در ذهن ناخودآگاه یا اونی

 گذارد.اشتراک می

تواند آن را بر روی است و هر کسی می شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو نوعی فرایند حل مساله به کمک توبه، بخشایش و تحول

پیلی وجود دارند به صفر یا هیچ هیشود که خاطرات غلطی را که در اونی. در این فرایند از الوهیت درخواست میخودش به کار گیرد

 تبدیل نماید. 

ما، اعم از اضافه وزن یا فرزند یا هر چیز پیلی وجود دارند مشکالت شهیلذا مسئولیت انجام کار با خودتان است. خاطرات غلطی که در اونی

 داند که چه خبر است.نمایند. ذهن خودآگاه یا عقل هم هیچ سرنخی از موضوع ندارد و اصالً نمیدیگری، را بازپخش می

و پردند می پیلی بازپخشهیداند که چه خاطراتی در اونیرود و همان است که میدر نتیجه هو اوپونو پونو به سراغ الوهیت درون می

 باید به صفر تبدیل شوند. 

ی ها هیچ اثری بر الوهیت ندارند. الوهیت هر کاری را در هر زمان که بخواهد و به شیوهقصدگردد. توقعات و  تبیینیک نکته هم باید 

 دهد.خودش انجام می

را دریافته بودم. به نظرم خیلی معصومانه  "دوستت دارم"کردم ولی قدرت ذکر هر چند که هنوز هم تمامی این مفاهیم را درک نمی

 توانست برساند؟ هیچ یا در واقع صفر.چه ضرری می "دوستت دارم"مگر گفتن آمد. می
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باید خاطرات را خنثی نمود. تا وقتی که خاطرات  اولبرای جاری شدن ثروت الهی "همان طور که دکتر هو لن یک بار گفته بود 

 "را بدهد. یمانان روزانهشوند که الوهیت ناخودآگاه حضور داشته باشند مانع از این میها( در ذهن )موانع/ محدودیت

را باید با تمامی مردم دنیا در میان بگذارم. از آنجایی که  "دوستت دارم"کردم که این روش و ابزار پاکسازی یعنی تازه داشتم حس می

باشد راجع ام مینجا تشخیص دهم با پت اوبرایان که یکی از شرکای تجاریآن قدر کارآفرین هستم که امکان ایجاد محصولی را در ای

این روش مشورت کردم. او به سرعت موافقت نمود و موسیقی آن را ساخت. من نیز آن چهار جمله  بر اساسبه تولید یک فایل صوتی 

 ی برای آن ایجاد کردم.یتارنمارا ضبط و 

داد این بود که به مردم و پر فروش شدند. ولی آنچه که از فروش هم حس بهتری به ما می و فایل صوتی پر بازدید کننده تارنماآن 

چه قدرتی  "دوستت دارم"گویند ی پاکسازی را در یابند. تصور کنید که وقتی هزاران تن میکردیم تا قدرت یک ابزار سادهکمک می

 !تواند داشته باشدمی

نیز  –کاران روانی کمک کرده بود باخبر ساخت گری که به شفای جنایتکه اولین بار مرا از وجود درمان یهمان دوست –مارک رایان 

-دی نیمه خودآگاه ساختیم. میویهای دکتر هو لن به من ملحق شد.مارک و من یک دیی بینشی محصولی بر پایهبرای تهیه

شما به عنوان خریدار باید بکنید این است که آن را درون دستگاه پخش  خواستیم تغییر کردن ساده و بی زحمت باشد. تنها کاری که

کنیم و موسیقی هم در هایی را بازگو میشنوید که داستاندی بگذارید و بنشینید و تماشا نمایید. صدای من و مارک را میویدی

توانید و ابرها هستند. ولی آنچه که آگاهانه نمیبینید فقط مناظری زیبا از قبیل جزایر گردد. آنچه که آگاهانه میزمینه پخش می

هایی ها همچون تلگرامگردند. این پیامای هستند که برای لحظات کوتاهی بر روی تصویر ظاهر میاهانههای نیمه خودآگببینید پیام

نید عشق را حس نمایید برای لحظات باشند. کلماتی را که الزم دارید تا دست از هر نفرتی بردارید و بتوابرای ذهن ناخودآگاه شما می

 دی صرفاً برای بخشودن و عشق دوباره ساخته شده است.ویدهند. این دیکوتاهی نشان می

نمایند به نعمت این محصول برای کمک به مردم در جهت پاکسازی موانع منفی درون آنان طراحی شد. مردم وقتی پاکسازی می

 گردند.تر میتجربه کردن حالت محدودیت صفر نزدیک

رسند. اسم این روش را بازاریابی شهودی گذاشتم. قبالً های جدیدی به ذهنم میپاکسازی ایده مداومت برفهمیدم که با تازه داشتم می

-ها اجازه میتر و با تنش کمتر به ایدهنمودم. ولی اکنون به شکلی قویها و محصوالت موجود محصول جدیدی خلق میبا ترکیب ایده

کردم این بود که بر اساس آنها عمل نمایم. من و پت با استفاده از همین روش م که به سراغ من بیایند. تنها کاری هم که باید میداد

رسیدند و بر اساس آنها ها به ذهنم میدی نیمه خودآگاهانه را هم ساختیم. ایدهویرسیدیم و دی "دارم تدوست"ی فایل صوتی به ایده

 کردم.عمل می
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به وحشت بیفتید. منظورم این است که صِرف تداوم پاکسازی از هر کار دیگری  شبیاندیشید شاید از هیبت آنر لختی به معانی اگ

توانند شما را خیلی خیلی ثروتمند گردند و برخی از آنها میهایی به شما اعطا میکنید ایدهتر است. وقتی پاکسازی میبسیار مهم

 سازند.

ای است که روزی به صورت دارد. یکی از آنها نشانهابتکار شخصی خود را برای پاکسازی مداوم به شما عرضه میدکتر هو  لن چند 

 شهودی به آن دست یافته و چنین است:

 

-هایی با نمایی از آن تهیه نموده است. آن طور که خودش میها و دکمهوی این نشانه را بر روی کارت ویزیت خود گذاشته و برچسب

 باشد.می -حالت صفر -نوعی مخفف و به معنی تمیز کردن، پاکسازی، پاکسازی و بازگشت به مبدا Ceeportی د کلمهگوی

سنجاق که این نشانه بر روی  دوباشد از تر مینتایج سریعام که پاکسازی تنها راه دستیابی به از آنجایی که امروز به این نتیجه رسیده

نمایم. همچنین برچسب آن را بر روی هر چیزی، از خودرو و رایانه گرفته تا کیف پول و وسایل آنها نقش بسته است استفاده می

طرح آن را  وقت هست کهچسباندم. البته همیشه ام نیز میرا بر روی پیشانی نآمد آام. اگر عجیب به نظر نمیم چسباندهاورزشی

 خالکوبی نمایم.

ی این کتاب به مالقاتم آمده بود کارت ویزیت جدیدم را نشانش دادم. یکی از دوستانم یک روز که دکتر هو لن برای مشورت درباره

که نوعی خودروی ورزشی و  1005ام مدل التیعکس مرا در مقابل آخرین خودروی صفر کیلومترم گرفته بود. یک پانوز اسپرانت جی

دانستم که در آن عکس خیلی اخته شده است. هر چند که میو در حوالی آتالنتا و به صورت سفارشی برایم س باشدمیبسیار مجلل 

ذیالً ولی اصالً خبر نداشتم که آن تصویر تا چه اندازه قدرتمند است.  باردرسم و احتماالً ثروت از سر و رویم میمطمئن به نظر می

 بینید:ام( بر روی کارت ویزیتم میتصویر من و خودرو )که نام فرانسین را بر آن گذاشته
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توانی با تماس دادن کارت ویزیتت با اشیا، افراد این یک ابزار پاکسازی است. می"دکتر هو لن پس از چند لحظه نگریستن به آن گفت 

 "کنی. کها را پاگرایییا خودت خاطرات و منفی

بیش از پیش مایل به دادن آن به صرف نظر از این که در این مورد حق با او باشد یا خیر احساس بهتری نسبت به کارتم پیدا کردم و 

مردم شدم. فوراً هم آن کارت را روی بدنم مالیدمتا هر چه که بار منفی بر من دارد پاک گردد. دکتر هو لن ابتدا لبخندی زد و بعد 

 خندید.

ی میخک تشکیل هی یین یانگ و برگ سه پری خودروی پانوز که از یک تاج، دایرهدکتر هو لن گفت که عالمت تجاری شرکت سازنده

-های قرمز روشن، سفید و آبی و همین طور سبز میخک خیره شد و گفت که اینها هم نشانهشده نیز یک ابزار پاکسازی است. به رنگ

نشینم مرا پانوز را دوست دارم فکر این که وقتی پشت فرمانش می یای قوی برای پاکسازی هستند. از آنجایی که خیلی خودرو

 د باعث شد که لبخندی بر لب آورم. نمایپاکسازی می
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ی آن نیز در آن تصویر خودرو و عالمت تجاری شرکت سازندهای که در مورد کارت ویزیتم وجود دارد این است که زیباترین نکته

 هستند. لذا آن کارت ویزیت از قدرت دو برابری برای پاکسازی برخوردار است.

که مردم فکر کنند دکتر هو لن عقلش را از دست داده است. ولی صرف نظر از این که شود مطمئنم که این گونه حرف زدن باعث می

گیریم واقعی هستند. ی پاکسازی می"احمقانه"شما او را دیوانه بدانید یا خیر باید بدانید که نتایجی که من و دیگران از این ابزارهای 

ر شما نخواهد داشت. هر چه باشد شنیدن ماجرای کسانی که با اگر ذهن شکاکی دارید آوردن فهرستی از موارد مزبور تاثیری ب

-اند به نظر کاری احمقانه یا در بهترین حالت نوعی خرافات به نظر میچسباندن برچسب بر دفتر کار خود فروش خود را افزایش داده

گویم به این کار ادامه ن است من که مینما داشته باشد: کارایی آن ناشی از باور شما است. اگر چنیروآید. شاید هم اثری همچون دا

 دهید.

ای است که در فصل بعد راجع به او خواهید خواند. او در حال شکستن تمامی رکوردهای فروش خودروهای مثالً مارتین فروشنده

 چسباند.می "همه چیز"ها را بر روی باشد و به من اظهار داشت که آن برچسبمجلل به مشتریان می

را زیر میز تحریر، روی سقف، روی رایانه، روی قهوه جوش، زیر خودرو، داخل سالن نمایش خودرو و اتاق انتظار و خیلی  آنها"او گفت 

 "چسبانم.در همه جا میخرم و گیرم. صدتا صدتا میها هیچ تخفیفی هم نمیام. برای خرید آن برچسبجاهای دیگر گذاشته

 دارد باعث کارایی آن شده باشد. شاید باوری که نسبت به این ابزار پاکسازی

 کند.شاید هم خود ابزار است که کارش را می

 داند؟چه کسی با اطمینان می

 ."ی داروها دارونما در خود دارندهمه"یک بار پزشکی به من گفت 

 تر از انواع دیگر است.اگر کارت ویزیت من نیز دارونما باشد خیلی ارزان

 از آن استفاده نمایید. گویم اگر کارایی داردمن که می

 پاکسازی، پاکسازی و پاکسازی کنید.

  

http://VatanPdf.com

http://VatanPdf.com


 

111 
 

 چگونه ثروت بیشتر را بپذیریم

 هستم  "من"آن 

 

ها یا کرد. با وجود این که پیام آن باز هم پاکسازی برنامههمایش بعدی که به اتفاق دکتر هو لن برگزار کردم با همایش اول فرق می

بال را در دست گرفت و تر شده بود. در آغاز جلسه یک توپ بیسی قبلی هم آرامحتی از دفعهخاطرات بود ولی رویکردش این بار 

 پرسید که هدف از این بازی چیست.

 ."یک پرتاب عالی"یک نفر جواب داد 

 ."بردن"دیگری گفت 

 ."چشم از توپ بر نداشتن"من گفتم 

رای یک پرتاب عالی یا بردن بازی باید هیچ گاه چشم از توپ بر ندارید. دقیقاً! ب"ی غلیظ اهالی هاوایی پاسخ داد دکتر هو لن با لهجه

 "بال زندگی شما چیست؟اما بیس

 همه ساکت شدند.

 ."نفس کشیدن"یکی گفت 

 ."همین لحظه"دیگری گفت 

بر بازگشت به  بال همان الوهیت است. باید همیشهبیس"ایم خودش جواب داد: دکتر هو لن که دریافته بود ما متوجه منظورش نشده

 "ها. صفر.صفر تمرکز داشته باشید. نه خاطرات. نه برنامه

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

رسیدن یا توانید هر چه را که دوست دارید برگزینید ولی اید که فقط پاکسازی بکنید یا نکنید. هر چند که میشما به اینجا آمده

شناسید که میتماد نمایید تا آنچه را که برای شما صحیح است انجام دهد. آیا کسی را نرسیدن به آن با شما نیست. باید به الوهیت اع

 ؟ بعید است. پس دست از کارهای خود بردارید.از الوهیت بهتر باشد

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.
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 ."راستا شومالوهیت هم قصدهدف من این است که با "به دکتر هو لن گفتم 

 "چه خوب، جوزف."

نمایید. ولی الوهیت می قصدگیرید که یک جای پارک در ردیف جلو پیدا کنید. آن را ها هستند. تصمیم میها همان محدودیتتصمیم

 دهد که یک کیلومتر از آنجا فاصله دارد. چرا؟ چون الزم است که بیشتر راه بروید. دست از کارهای خود بردارید.جای پارکی به شما می

 ازی.پاکسازی. پاکسازی. پاکس

 دو روز دیگر را هم با دکتر هو لن گذراندم. کالً سیزده نفر در آن اتاق بودیم. تمرکزمان هم تماماً بر چگونگی وقوع مشکالت بود.

ای نیست. پاکسازی. خواهم یک بار دیگر آن را تکرار کنم ولی چاره. هر چند که نمی"همیشه مشکل خواهید داشت"او تصریح کرد که 

 زی.پاکسازی. پاکسا

باشند. به شما تعلق ندارند بلکه میان همگان مشترکند. راه ها میمشکالت بازپخش خاطرات هستند. خاطرات همان برنامه"وی گفت 

ای که برای همگان بهتر است و در شنود اما به شیوهدست برداشتن از خاطره این است که به سوی الوهیت عشق بفرستید. الوهیت می

گیرید. الوهیت تصمیم گزینید ولی این شما نیستید که تصمیم میدهد. هر چند که شما بر میان پاسخ میزمان مناسب برای همگ

 گیرد.می

 من که نفهمیدم. پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

میلیون دالر  650و با لبخندی بر لب و از اهالی فیلیپین بود از جایش برخاست و گفت که هر چند ساالنه  ماروین که آقایی شادمان

 باشد.کند پاکسازی میکند که چیزی به کسی بفروشد. تنها کاری که میفروشد ولی اصالً سعی نمیخودروهای مجلل می

گویم دوستت دارم. وقتی به دهم این است که میطول روز انجام میتنها کاری که در "وی با انگلیسی لهجه دارش توضیح داد که 

 نمایم.نمایم. همیشه پاکسازی میکنم. فقط پاکسازی، پاکسازی و پاکسازی میدهم پاکسازی میسخنان دیگران گوش می

 د چون این شغل او است.کند که خودرو بفروشمی قصدکردم که او حداقل فکر می "کنی؟ی نمیقصدهیچ "با تردید از او پرسیدم 

 ."کنمشوم و پاکسازی میهرگز، هیچ توقعی هم ندارم. فقط در محل کارم حاضر می"جواب داد 

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

http://VatanPdf.com

http://VatanPdf.com


 

113 
 

دانم دادند صرف کردم. میی اثرات پاکسازی شرح میدو روز وقتم را برای شنیدن ماجراهایی که افراد معمولی نظیر شما و من درباره

-شود؟ خودروهای بیشتری میآیا دنیا عوض می "دوستت دارم"ذیرش آن خیلی دشوار است. اگر فقط پاکسازی کنید و بگویید که پ

 آورید؟ هان؟فروشید؟ پول بیشتری در می

اگر  اش. اشتثنایی هم وجود ندارد.اش در درون شما است. همهشما کامالً مسئول همه چیز هستید. همه"دکتر هو لن اضافه کرد که 

 ."شودآن را پاکسازی نکنید خودش پاک نمی

 تروریسم را پاکسازی کنیم؟

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

 اقتصاد را پاکسازی کنیم؟

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

 )جای خالی را پر کنید( پاکسازی کنیم؟ ----

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

 ."باید آن را پاکسازی نمایید ا است پسشماگر در زندگی "دکتر هو لن افزود 

 

مان چطور است. نریسا با گفتن این که تمام های خانگیاندکی به خودم استراحت دادم و به خانه زنگ زدم تا ببینم حال نریسا و حیوان

داد باید انجام می آورد واقعاً مرا شگفت زده نمود. وی فهرستی طوالنی از کارهایی کهروز را صرف کاری کرده است که مرا به شگفت می

 دادم که کار خاصی برای من بکند.تهیه کرده بود. اصالً احتمال نمی

 "چه خبر شده است؟"پرسیدم 

 "یک شگفتی بزرگ برای تو."

 "بگو"

 "توانی حدس بزنی.یک میلیون سال هم که فکر کنی نمی"جواب داد 
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 "وادارم نکن که حدس بزنم. من که یک میلیون سال وقت ندارم."

های زیادی که داشت نریسا به خاطر مسئولیتی آن را شرح دهم. ل از این که به شما بگویم که چه کار کرده بود باید پیش زمینهقب

ی قبلی ادامه دهد. در حال کار بر روی یک فیلم برای من و فیلم دیگری توانست به همان شیوهکرد و نمیخیلی احساس تنش می

به عالوه وقتی در خانه نیستم باید از خواهد آن را تبلیغ نماید. که می بودافزاری هم تهیه کرده رمبرای یکی از مشتریانش بود. ن

لذا کار بر  .ای بریزداش برنامهکند تا برای کارهای روزانهحیوانات هم مراقبت نماید و به کارهای منزل نیز برسد. به ندرت وقتی پیدا می

 توانید تعجب مرا وقتی که این سخنان را به من گفت تصور کنید:خود دارد. در نتیجه میهای مختلف که دیگر جای طرحروی 

 "کمدت را حسابی تر و تمیز کردم."

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

 های او یا حتی خود من هم نبود. حیرت کرده بودم. تمیز کردن کمد در فهرست برنامه

-هایت را آویزان نمودم. لباسهای جدیدی به وجود آوردم. دوباره لباسهم برداشتم و طبقه ها راهایت را در آوردم. قفسهی لباسهمه"

 "هایی را هم که روی زمین بودند مرتب نمودم.هایی را که روی هم ریخته بودی به چوب لباسی آویزان کردم. لباس

 مثالً پنج میلیون دالر در وجه من کشیده باشد.آور بودند که گویی او چکی به مبلغ ای برایم شگفتاین کارها به اندازه

 باور نکردنی بود.

 "چه چیزی باعث شد که این کارها را بکنی؟"پرسیدم 

 ."خواستم این کارها را بکنمخیلی وقت بود که می"جواب داد 

 غیب پیدا شده بود. خواسته است که همین کارها را بکند؟ شاید این طور باشد. ولی وقت آن را نداشت. این ازقبالً هم می

شده بود  الهاماست. ظاهراً به نریسا هم  شهودآید کنید آنچه که بیرون میگوید که وقتی خاطرات خود را پاکسازی میدکتر هو لن می

 که کمد مرا تمیز نماید. این یک استعاره و دلیل بر این است که پاکسازی درونی نتایج بیرونی هم دارد.

 بگیرید که نتایج بیرونی چه باشند.توانید تصمیم شما نمی

 گیرید.کنید ولی تصمیم نمیکنم که شما انتخاب میتکرار می
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تر هو لن در متل گرفته بودم دو نفری مثل استاد و شاگرد نشستیم. تنها فرقش این بود که او با من اندکی بعد در اتاقی که برای دک

 نمود. همچون استاد رفتار می

 "ی خداوند هستی.مان ده نفر برگزیدهجوزف، تو یکی از ه"

 "من؟"

 گوید.دانستم که از چه سخن میهر چند که خوشم آمده بود ولی باید این را هم بگویم که اصالً نمی

کنند. هر چند که این می مسحورهایت آدم را ای تا حس الوهیت را در مردم بیدار سازی. نوشتهبه اینجا آمده"وی توضیح داد که 

 "باشد ولی بیش از اینها در راه است.تو میی عطیه

 "بیشتر؟"

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

 "دانی منظورم چیست؟در کسب و کار هستی. می عتو همان " گفتوی 

 اصالً سر نخی نداشتم و همین را هم به او گفتم.

 "تو عیسی ]ع[ در کسب و کار هستی. یعنی همان کسی که باید تغییر دهد."او گفت 

زد با خودم فکر کردم که بهتر است این گفتگو را نزد خودم نگه دارم. هیچ کسی هرگز آنها را باور نخواهد نمود. ها را میتی آن حرفوق

 خودم هم همین طور.

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

در پنج سال " افزودی هو اوپونو پونو را به او یاد داده بود ی امروزی شدهاندیشید که در کنار استادی که شیوههایی میوی که به سال

 "است. ولی بعد یک روز آن فکر از میان رفت. هکردم که او دیواناولی که با مورنا بودم فکر می

مغزش  ی راست و چپکرهزمان از هر دو نیمرسد که به طور همی دکتر هو لن درهم و برهم، شاعرانه و بصری است. به نظر میشیوه

ی صحبت دربارهی کسب و کار هستم به کره بیشتر تکیه داریم. از این که من نجات دهندهکند ولی ما به یکی از دو نیماستفاده می

 خواستم.بود. بیشتر از اینها می تحت تاثیرقرار دادهکننده است. مرا که حسابی  مسحورمورنا رسید. این شیوه نیز به نوعی 
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های پول نظیر گلی دور سر تو قرار دارد که از نشانهتاج جوزف، "کردم گفت دیدم و حس هم نمیید که من نمیدوی که چیزی را می

 "چند عقاب ساخته شده است.

سال عمر داشت و متعلق  1500بنا به دالیلی حس کردم که باید انگشتری را که با خودم داشتم به او نشان دهم. از طالی خالص بود. 

 باستان بود. دستش را باز کرد و من انگشتر را کف دستش گذاشتم.روم دوران به 

 ."باشدآنچه که بر روی انگشتر به زبان التین نوشته شده است به معنی ایمان می"برایش توضیح دادم که 

باشد. هایی میپیام رسید که در حال دریافت تصاویر یادکتر هو لن در حالی که انگشتر را در دستش گرفته بود ساکت ماند. به نظر می

 وقتی که بر روی انگشتر تمرکز نموده بود ساکت ماندم.

ای. ولی در اثر ازدحام جمعیت کشته شدی. این انگشتر آن خاطره را ران بزرگی بودههای قبلی سخنتو در یکی از زندگی"او گفت 

 ."نمایدبرای تو پاکسازی می

رانی در میان جمع ام ولی امروز از سخنای بودهرانی افسانهآمد که در گذشته سخنجالب بود. گهگاه در لحظات کوتاهی به نظرم می

ام ساخته باشد. ولی دکتر کردم که این خاطره را نفسم و نه زندگی گذشتهام. فکر میرانی کشته شده بودهترسم چون پس از سخنمی

 هو لن با در دست گرفتن آن انگشتر به نوعی به آن خاطره رسید.

 ."نمایمبه ندرت آن را استفاده می"تراف کردم که اع

 ."انگشتت داشته باش درهمیشه آن را "گفت 

-آگاه بوده استفاده می "خودت را بشناس"چقدر جالب است.این انگشتر را یک شفا دهنده که از ارزش "و به انگشتر خیره شد و گفت 

 ."کرده است

از دریای آرام در میان طوفانی از واقعیت را با خود دارد. در حالی که دنیا به سرعت  ایحسابی مجذوب او شده بودم. دکتر هو لن هاله

-شود میگفته میبه او رسد و تراوند و هر چه را که به ذهنش میآید. سخنانش از قلبش میدر حال گردش است او به نظر ساکن می

 پذیرد. به من خیره شد و به پاهایم نگاه کرد.

 ."خدای من، جوزف، من باید به پای تو بیفتم. تو مثل خدایان هستی"دید یکه خورده بود گفت نچه که در من میاو که واقعاً از آ

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.
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ما فقط برای این در اینجا هستیم که پاکسازی "شد که ای دکتر هو لن به من و سایرین یادآور میی آموزشی آخر هفتهدر آن دوره

نماید که آن کاری را  الهامه و به صورت پیوسته پاکسازی نمایید. تمامی خاطرات را پاکسازی کنید تا الوهیت بتواند به ما کنیم. هموار

 "ایم انجام دهیم.که برای آن به اینجا آمده

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

که در  عامل جذبام و برای کتابی دیگر نه. خیلی به هایم پاکسازی کردهی آموزشی متوجه شدم که برای یکی از کتابدر جریان دوره

و چندان  آیدهر دقیقه یک مشتری به دنیا میی اول رسیده بود عالقه داشتم. ولی به کتاب دیگرم به نام فهرست کتب پرفروش به رتبه

در ستون فقراتم حس نمودم. به به ناگهان جریان انرژی را فروش خوبی نداشت آن قدر عالقمند نبودم. وقتی متوجه این موضوع شدم 

 همین دلیل بوده است که آن کتاب همچون سایر آثارم پرفروش نشده بود.

کنی که در انتهای مداد قرار دارد برای کمک به پاکسازی توانم از پاکی آموزشی شرکت کردم متوجه شدم که میوقتی در اولین جلسه

توان گفت ای بزنم. همین. اگر این کار همان پاکسازی نباشد حداقل مینظرم ضربه کن به جسم مورداستفاده نمایم. کافی بود با پاک

ها هر روز برداشتم و مداد را روی آن گذاشتم. تا ماهرا ی زندگیدستورالعمل گم شدهای از کتاب جدیدم ای از آن هست. نسخهکه نشانه

-کن آن ضرباتی بر کتاب میداشتم و با پاککردم، مداد را بر میمی شدم توقفزدم. هر گاه که از کنارش رد میضرباتی بر روی آن می

توانید این کار مرا احمقانه به حساب آورید. ولی این نوعی محرک روانشناختی برای کمک به پاکسازی خاطرات مربوط به آن زدم. می

های بزرگ هزاران ها باقی ماند. شرکتترینروشکتاب بود. در نتیجه آن کتاب بالفاصله پرفروش شد و چهار روز هم در صدر جدول پرف

 ی آن نوشت.ی روز زن نیز دربارهنسخه از آن را خریدند. فروشگاه والمارت انبوهی از آن را در دسترس مردم قرار داد. مجله

ها نزدیک ست پرفروشاصالً پاکسازی نکرده بودم. کتاب که منتشر شد به فهر آیدهر دقیقه یک مشتری به دنیا میولی بر روی کتاب 

عنوان برتر جای گیرد. حتی تبلیغات وسیعی هم برای آن کردم تا توجه مردم به آن جلب شود. هر  60ن گردید اما نتوانست در میا

 چند که مردم تا حدی به آن توجه نمودند ولی منجر به افزایش فوری میزان فروش آن نشد. موضوع را برای دکتر هو لن شرح دادم.

رسد. دانم که احمقانه به نظر میهم در آن است بیانداز. می کتابی را که در ذهن داری در لیوانی پر از آب که میوه"توصیه کرد که او 

 ."شوداما تاریخ امروز را یادداشت کن. کتاب را در آب بیانداز و ببین چه می

 ی آپرا مرا متعجب ساخت.همچنین با پرسش درباره

 "ی او حضور یابی؟مهخواهی در برنامی"

ی آپرا ی لری کینگ حاضر نشده بودم و لذا برنامهبه لکنت افتادم و گفتم که تا حد زیادی به این کار مایلم. در آن زمان هنوز در برنامه

 آمد.برایم پیشرفتی به حساب می
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 ."باید پاک باشی تا خرابش نکنی"وی توصیه کرد که 

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

 ."اندکاری کردهاند و خرابدو نویسنده به آنجا رفته"ادامه داد که او 

 ."خواهممن این را نمی"گفتم 

 ."رویی آپرا میتو به دالیل او و نه به دالیل خودت به برنامه"گفت 

 ."ات خیلی پر معنا استاین گفته"جواب دادم 

کنند. تنها کاری هم که تو باید هند برداری. آنها برای خودشان کار میدباید دست از این طرز فکر که مردم برای تو کاری انجام می"

 "انجام دهی پاکسازی است.

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

قبل از این که دکتر هو لن را در آن سفر ترک نمایم یک بار دیگر از او راجع به روانشناسانی که در آن بیمارستان مخصوص نگهداری 

 اند پرسیدم.کردهکار میکاران روانی جنایت

 ."ای نبود و من هم آن را به تنهایی انجام ندادمخواهم یک چیز را به وضوح بدانی. اصالً کار سادهمی"وی گفت 

 خواستم بیش از اینها بدانم. خیلی بیشتر.می

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.

 

 کننده هم دارد. مثالً: رمسحو دهد یک ماجرایظاهراً هر کسی که هو اوپونو پونو انجام می

 

 دکتر هو لن عزیز،

خواهم که صادقانه، عمیقاً و متواضعانه از شما به اخیراً در همایش هو اوپونو پونو که در فیالدلفیا برگزار شد شرکت نمودم. اکنون می

و تمامی فرزندانی که در راه آموزش  خاطر این که راه رسیدن به مقصود را به من یادآوری کردید تشکر کنم. تا ابد قدردان الوهیت، شما

 نمایند خواهم بود.اینها به شما کمک می
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. شاید برای کسانی که در قدرت هو اوپونو ندآید نوعی شهادت بر درستی مطالبی است که در کارگاه بیان گردیده اآنچه که در پی می

حتماً این کار را بکنید و اگر چنین نیست آن را دور بیاندازید. در هر دانید پونو تردید دارند مفید واقع شود. اگر انتشار آن را مناسب می

 حال قدردان خواهم بود.

 نمایم.تشکر خالصانه و عمیق خودم را نثار همگی شما می

 خداوند به شما آرامش، آگاهی، سالمتی و عمر طوالنی عطا کند تا پاکسازی نمایید و به مقصود برسید.

 یاد و طلب برکت برای شماهمراه با عشق خیلی خیلی ز

 دانا هین

 

 ای برای همایش هو اوپونو پونو در فیالدلفیانامهشهادت

شما که هستید؟ "ی هو اوپونو پونو را مطرح نمود و از ما پرسید رانی و چند تصویر آغاز کرد. فلسفهدکتر هو لن کارگاه را با یک سخن

ها از مان را که تمامی آرامشنی، ابدی، نامحدود، جامع، کامل، تهی و صفر خود واقعیما به اتفاق هم واقعیت باور نکرد "دانید؟آیا می

پرداختیم. وی از ما  "مشکل چیست"نامد کشف کردیم. سپس به کمک او به کشف می "مقصود"گیرند و او آن را آنجا سرچشمه می

 "کنید؟هم در آنجا هستید؟ آیا از این نکته چیزی درک میآید شما اید که هر گاه مشکلی پیش میآیا تاکنون متوجه شده"پرسید که 

دانستم که دکتر هو لن استادانه در حال او همچون سقراط پیر با چرب زبانی ما را در فرایند پرسش و پاسخ درگیر ساخت. اصالً نمی

 های ما است تا با پاکسازی آنها ما را متحول نماید.نبش قبر خاطرات پنهان و قضاوت

هایی پرسیدم و نظراتم را مطرح ساختم. ولی در روزهای بعد حس کردم که هر گاه از گیر افتاده بودم دستم را باال بردم و سوالمن که 

نمودم که سوزاند و احساس میو هر پاسخ او مرا می "امطرد شده"حس کردم که ام او جوابم را نداده است. دکتر هو لن سوالی پرسیده

 ام.و تحقیر گشتهدر میان جمع شرمسار 

-خواستم آنجا را ترک کنم. او را گستاخ، غالب و مسلط بر دیگران مییکشنبه صبح به قدری از دست دکتر هو لن عصبانی بودم که می

 خواستم بگریم.دانستم. در حالی که داغ کرده بودم نشستم، خشمگین بودم و می

ترکد یا خیر از سر جایم بلند دانستم که آیا بغضم میاز آنجایی که نمی خواستم آنجا را ترک نمایم.به قدری خشمگین بودم که می

هایی که بوی شوییهمایش اشکم جاری شود. در یکی از آن دست اتاق ترسیدم که در همانشویی رفتم. چون میشدم و به دست

ای بود. بخشی از وجودم چه غضب کشنده را که اکنون به غضب تبدیل شده بود حس نمودم. آه،نیتم دهند نشستم و عصباآمونیاک می
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-وا می "مرا ببخش، مرا ببخش و دوستت دارم"خواست دست از آن غضب بردارم. ولی چیز دیگری هم بود که مرا به تداوم ذکر نمی

 داشت.

کرده بودم که همین  حسذکر را بارها و بارها برای فرو نشاندن غضبم گفتم. بعد دریافتم که این احساس جدیدی نیست و قبالً نیز  نآ

نمود و هر گاه که شوهرم به دلیلی با من مخالفت می -آیدی ذهن خودآگاهم در میزمینهغضب به صورت سوزش مالیمی در پس

توانست کاری کند کرد که حق با من است. آه، او از جمله کسانی بود که با کلماتش میمادرم که وکیل هم هست )همیشه( اصرار می

 ه به نظر آید و قلب معصوم این کودک را متحیر سازد.که سفید سیا

ریزم. ی قدیمی در چشم من است و آن را به قلب دیگران می. آهان! همین است! این یک خاطره"فهمیدم"و بعد موضوع را دریافتم. 

سازد. دیگران را نیز زخمی میکشاند و می "زمان حال"که در قلبم جای گرفته است و خود را به  باشدمی این همان شمشیر خاطره

توانستم با آن متهم و زخمی نمایم. این همان چیزی بود که دکتر هو لن، مادرم، شوهرم، بوش، صدام حسین یا هر کس دیگری را می

 گردد.کرد یعنی نواری که دائماً و بارها و بارها بازپخش میی آن صحبت میدکتر هو لن درباره

گفتم عمیقی را تجربه نمودم. در سکوت و در دل پیوسته می شی روز آرامبازگشتم و در بقیه اتاق بهمحل همایش را ترک نکردم. 

تر هو لن پاسخ سواالت حضار را داد نسبت به او فقط احساس . پس از این که دک"رم، دوستت دارممتاسفم، لطفاً مرا ببخش، متشک"

 نکرده بود. بلکه چیزی در درون من عوض شده بود. ریند. او هیچ تغییو هیچ یک از احساسات قبلی باقی نمانده بود عشق داشتم

ی خودش از آشنایی با هو اوپونو پونو را با حاضران در میان گذاشته بود. او نه یک بار مدتی پس از این که به اتاقم برگشتم دکتر تجربه

ی است. هر بار هم برای ورود به جلسه شهریه "خل"رس کرده است که مدبلکه سه بار جلسه را ترک نموده بود و هر بار هم فکر می

کردم او خل دانست که من نیز به خاطر این که فکر میام؟ آیا میبوده یدانست که من در چه فکرکامل را پرداخته بوده است. آیا او می

 رفتم؟است داشتم از آنجا می

ی باستانی و مکرر او با حالتی آکنده از عشق برایم شرح داد که خاطرهدر زمان استراحت بعدی محتاطانه به دکتر هو لن نزدیک شدم. 

تسلط مردان بر زنان باز هم سر بلند کرده است. توضیح داد که این خاطره را خیلی از افراد دارند و شفای آن نیازمند پشتکار و 

 باشد.ان کارگاه گرفته بودم چقدر میممارست فراوان است. تا وقتی که به خانه رسیدم نفهمیدم که عمق شفایی که در جری

گرفتند برای ایجاد تحول در خودمان به ما داد. گرایی قرار میدر طول آن آخر هفته دکتر هو لن ابزارهایی را که به کلی در برابر عقل

ی قطره"ی ا برداشتم، کلمهای را نداشتم از او اطاعت کردم و با تردید مدادم رمن هم با وجود این که انتظار دستیابی به هیچ نتیجه

ی کاغذی نوشته بودم و آنها را بر برگه –رایانه، پسر و شوهر  –گر مشکالتم بودند ای که نشانرا ذکر کردم و روی سه کلمه "شبنم

 کنم که تا وقتی که به خانه رسیدم از قدرت آن کلمات بی اطالع بودم.. یک بار دیگر تکرار میضربه زدم
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حدس بزن که وقتی "رسیدم شوهر و پسرم به من خوشامد گفتند. هر دو در حالی که لبخندی بر لب داشتند گفتند وقتی به خانه 

-ی ما مشکل داشت. بی اغراق می. خیلی وقت بود که رایانه"یک رایانه"حدس زدم که البد  "ایم؟اینجا نبودی چه چیزی برایت گرفته

ای آن وقت گذاشته بودند و کار به جایی رسیده بود که به این فکر افتاده بودم که نکند ها در منزل ما برگویم که تعمیرکاران ساعت

های گذشته چندین بار بر سر مسائل مربوط به رایانه با جن یا روحی در آن رایانه حلول کرده باشد. از آن بدتر هم این بود که در هفته

 ام خواستار هماهنگی بودم.شتند بلکه در زندگیها دیگر برایم اهمیتی نداهم دعوا کرده بودیم. رایانه

اند اندکی متعجب شدم. شب قبل با هم توافق کرده بودند که شش ماه دیگر هم ی جدیدی خریدهرایانهوقتی شوهر و پسرم گفتند که 

ها را مرور فهرست سازنده ."حدس بزن چه نوع"بیتی بخرند. آنها سپس گفتند که  12ی ای با پردازندهرایانه بتوانند صبر نمایند تا

هایم پاسخ دادند که ای را که فکرش را بکنید نام بردم و به تمامی حدسوی، کامپک و غیره.هر جور رایانهپی، سونی، گیتکردم: دل، اچ

 ."تسلیمم". سرانجام از سر ناامیدی گفتم که "نه، نه، نه"

ای آهنین دارد و اگر بر ایستد. او ارادهام، محکم پای نظراتش میازدواج کردهاین را هم باید بدانید که همسرم، که سی سال است با او 

-چندان آگاهانه تصمیم نگرفته باشد ارادهگردد. وقتی هم که انگیزی خلل ناپذیر میاش به طرز خیالچیزی آگاهانه تمرکز نماید اراده

های رومیزی بوده است و هیچ تغییر دهد. او همواره طرفدار رایانه تواند نظرش راشود و هیچ چیزی نمیبازی شبیه میاش بیشتر به لج

چیزی نمانده بود که  "اپل!"توانست باعث عوض شدن دیدگاهش گردد. این بود که وقتی هر دو با هم گفتند چیز، واقعاً هیچ چیز، نمی

دادند که ی ما را میی ورود به خانهل همان قدر اجازهی اپخواستم ولی به رایانهاز شدت سرگیجه بر زمین بیفتم. من از اول هم اپل می

 دهند.های یهودی اجازه میبه گوشت خوک برای ورود به قصابی

هایی ام و در این مدت ازدواجم پستی و بلندیشاید این امر از نظر بعضی افراد بی اهمیت باشد. ولی من سی سال است که ازدواج کرده

ایم. انتخاب ظاهراً کم اهمیت دستیابی به هدف مشترکی که وحدت و تساوی را هم شامل گردد تقال کردهداشته است و ما هر دو برای 

گویم. منظورم این فهمند که چه میاند میبود و فقط کسانی که درگیر جنگ بوده "غالف کردن شمشیر"ی نوع رایانه نشان دهنده

 شدم.ده است هم به این اندازه متعجب نمیاست که اگر به من گفته بودید که چین تبت را آزاد کر

ضربه زدم. آیا ممکن بود  "شوهر، رایانه و پسر"و بعد بر روی کلمات  "ی شبنمقطره"یادم آمد که در ذهنم مداد را بلند کردم و گفتم 

های مجادله "ت دارممتاسفم، مرا ببخش، متشکرم و دوست"سریع و راحت حل گردد؟ آیا ممکن بود ذکر که سی سال مجادله این قدر 

دانم که تا به ام برطرف سازد؟ فقط میداشته -مادر، شرکت تلفن و شوهرم  –ام بیرونی را که یک عمر با اشخاص پر قدرت زندگی

م از پسرکنم. توانم آنچه را که دکتر هو لن به من یاد داده است تمرین میامروز تنها دو هفته از آن کارگاه گذشته است. تا جایی که می

ام گفتگو ریختهام و در خودم میکردهها مخفی میی مواردی که سالدارش شفا یافته است و من و شوهرم دربارهبیماری طوالنی و کش

 ."هم برای خودت بخریرا ها پتاتوانی یکی از آن لپدانی، اگر بخواهی میعزیزم، می"کنیم. راستی، او دیشب به من گفت که می
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 بدانندبیشتر خواهند می های مرددذهن

درصد مسئول  600هدف از زندگی بازگشت لحظه به لحظه به سوی عشق است. برای رسیدن به این هدف فرد باید بپذیرد که به طور 

باید به این نتیجه برسد که افکار او هستند که در هر لحظه زندگی او را به این شکلی که هست باشد. وضعیت کنونی زندگی خود می

گیری را بداند که چیزی به اسم گردد. باید قدر این نتیجهها بلکه از فکر آنها ناشی میها یا موقعیتسازند. مشکل نه از افراد، مکانمی

 دکتر ایهالیاکاال هو لن –وجود ندارد. "آنجا"

 

تم و آن را از طریق وبالگم منتشر نوش "گر دنیاترین درمانعجیب"ای به نام همان طور که قبالً هم در این کتاب ذکر کردم مقاله

ی دیوید ریکالن هم آمد. آن مقاله بیش از راه عالی برای بهبود زندگی نوشته 606م نیز آوردم. در کتابی به نام یتارنمانمودم. آن را در 

آوردند، به خبری خود می هایاش صحبت کردند. مردم آن را در گروهی دیگری که تا آن زمان نوشته بودم منتشر شد و دربارههر مقاله

و خیلی کارهای دیگر هم انجام  نمودندهای شخصی و عمومی خود ارسال میرایانامهداشتند، برای مشترکان می معرفیشان دوستان

ا ای بود که توجه ناشرم یعنی شرکت جان وایلی و پسران را به خودش جلب نمود و باعث شد که این کتاب ردادند. این همان مقالهمی

 برای شما بنویسم.

توانستند باور کنند که کسی، حتی یک روانشناس، بتواند به ی اندکی هم بودند که نمیشان نیامده بود. عدهولی همگان از مقاله خوش

است. ای نوشت و از او دالیل اثبات مدعایش را خوکاران روانی بستری در بیمارستان کمکی بکند. یک نفر برای دکتر هو لن نامهتجنای

ی دکتر هو لن در بیمارستان روانی بداند. من نیز چنین بودم. پاسخ دکتر هو لن که در آن ی تجربهخواست حقایق را دربارهاو می

 آید:جزئیات را شرح داده است در زیر می

 سازی دارد.این ماجرا همچون بسیاری ماجراهای دیگر نیاز به شفاف

 موارد زیر حقیقت دارند:

که بخش روانی آن توسط سازمان  بودم کارمند بیمارستان ایالتی هاواییو حقوق بگیر  ،به عنوان روانشناسمن چند سال  -6

 شود.سالمت ایالت هاوایی اداره می

 نیتیهای امکه شدیداً تحت مراقبت هر هفته بیست ساعت به عنوان کارمند روانشناس در بخشی 4891تا  4891های سالبین  -1

مردان بیماری را که مرتکب جرایمی همچون قتل، تجاوز، مصرف مواد مخدر، حمله و آسیب رساندن به قرار داشت کار کردم. 

 داشتند.مردم و اموال آنها شده بودند در آنجا نگه می
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های انفرادی توسط ی شدم تمامی اتاقنیتهای امبه عنوان کارمند روانشناس وارد بخش مراقبت 4891وقتی در سال  -8

 داده بودند اشغال شده بودند. بروزل خشنی از خود بیمارانی که اعما

بستند تا از خشونت آنها بر علیه دیگران جلوگیری هر روز دست و پای چند تن از بیماران آن بخش را با زنجیرهای فلزی می -2

 شود.

 رفت.اعمال خشونت توسط بیماران علیه بیماران دیگر یا کارکنان بیمارستان اتفاقی عادی به شمار می -5

 شد.مراقبت و بازپروری از بیماران با حفظ فاصله از آنان انجام می -1

 گرفت.هیچ گونه فعالیت بازپروری در داخل بخش صورت نمی -2

 شد.هیچ گونه فعالیت، تفریح یا کاری در خارج از بخش انجام نمی -3

 افتاد.ها از بخش خیلی به ندرت اتفاق میبازدید خانواده -3

گرفتند هم ی خارج شوند و اگر مجوز میمنیتتوانستند از بخش شدیداً اکتبی روانپزشک نمی ران بدون مجوزاهیچ یک از بیم -60

 گردید.ها و پاهای ایشان انجام میاین کار با بستن دست

داری از هر یک از آنان ساالنه در حدود ی نگهکنم که هزینهماندند و فکر میها در آن بخش میمعموالً هر یک از بیماران سال -66

 دالر بود. 03333

 های استعالجی کارکنان در آن بخش خیلی خیلی زیاد بود.مرخصی -61

 محیط فیزیکی بخش کسل کننده و تا حدی هم رو به ویرانی بود. -68

 دادند تشکیل شده بودند.کارکنان بخش اکثراً از افراد خیلی خوبی که به مسائل کاری اهمیت می -62

 در سایر نقاط کشور نیز جریان دارد. های روانیآنچه که گفتم احتماالً در اکثر بخش -65

 آن بخش و بیمارستان را ترک کردم: 4891وقتی که در جوالی 

 شد.داری انفرادی استفاده نمیهای نگهدیگر از اتاق -6

 شد.دیگر از زنجیر برای بستن دست و پا استفاده نمی -1

 شدند.از یکی از بیماران جدید صادر میافتادند و در صورت وقوع هم معموالً بار به ندرت اتفاق میاعمال خشونت -8

کردند و این احساس مسئولیت حتی به ترتیب دادن امور مربوط به ن برای مراقبت از خودشان احساس مسئولیت میابیمار -2

 کشید.حقوقی پس از ترخیص از بخش و بیمارستان هم میمسائل اقامت، کار و 
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کردن که به مسئوالن بخش ارتباطی نداشتند در جریان بودند چون  های تفریحی نظیر آهسته دویدن و تنیس بازیفعالیت -5

 دیگر نیازی به کسب مجوز روانپزشک یا استفاده از قل و زنجیر نبود.

دیگر نیازی به کسب مجوز آغاز شده بودند چون ،که به مسئولین بخش ارتباطی نداشتند، ی نظیر شستشوی خودروهایهایتلفعا -1

 قل و زنجیر نبود. وانپزشک یا استفاده ازاز ر

 شد.ها میکار در داخل بخش شامل پختن شیرینی و واکس زدن کفش -2

 کردند.های افراد از آنان در بخش بازدید میخانواده -3

 آمد.های استعالجی کارکنان دیگر مشکل مزمنی به حساب نمیمرخصی -3

 نمودند.و از آن مراقبت می زدنددادند، آنجا را رنگ محیط بخش خیلی بهتر شد چون افراد به آن اهمیت می -60

 پذیرفتند.درصدی را می 433آوردند و خودشان مسئولیت کارکنان بخش حمایت بیشتری از بیماران به عمل می -66

 زمان اقامت بیماران از هنگام پذیرش تا ترخیص خیلی کاهش یافته بود و از چند سال به چند ماه رسیده بود. -61

گاهی به حالت خانوادگی و ای کارکنان خیلی تغییر کرده بود و از حالت بازداشتکیفیت زندگی هم برای بیماران و هم بر -68

 مراقبت افراد از یکدیگر رسیده بود.

من به عنوان روانشناس شاغل در آن بخش چه کاری انجام دادم؟ فرایند شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو را برای توبه، بخشایش و 

قبل از ورود به بخش، در کردم جریان بود و آگاهانه یا ناآگاهانه به صورت مشکالتی آنها را تجربه میتحول هر آنچه که در درون من در 

 دادم.انجام می زمانی که در آنجا بودم و پس از خروج از بخش

 هیچ گونه درمانی بر روی بیماران بخش انجام ندادم و با آنان مشاوره نیز نکردم.

 کردند شرکت ننمودم. راجع به مشکالت بیماران برگزار می در هیچ یک از جلساتی که کارکنان

 صد در صد مسئولیت آنچه را که در من به عنوان روانشناس شاغل در آنجا در جریان بود و باعث مشکالت شده بود پذیرفتم.

د و خود نکنواکنش میباشم پس همچون هر کسی و هر چیزی کاملم. آنچه که کامل نیست خاطراتی است که می من هستممخلوق  نم

 د.ننمایانرا به صورت داوری، نفرت، خشم، آزردگی و مزخرفات دیگری که در روح وجود دارند و فقط خدا از آنها خبر دارد می

 آرامش من
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 بنیاد من، آزادی جهان افتخاریدکتر ایهالیاکاال هو لن، رئیس 

no.orgwww.hooponopo 

 

دیدم که ذهن افراد آن قدر باز هست که حاضر باشند بشنوند هر چند که هنوز در حال یادگیری هو اوپونو پونو بودم ولی گهگاه اگر می

شدم اطرافیانم نیز تر میآموختم. البته باز بودن ذهن آنان انعکاسی از درون من و نه آنان بود. هر چه که خودم پاکآن را به دیگران می

باشد. این که بخواهیم بیرون را به جای درون تغییر دهیم کار خیلی گشتند. ولی این واقعیتی است که درک آن دشوار میتر میپاک

 تری است.آسان

ی شفابخشی، مان دهد. در طول راه حسابی دربارههایی را نشاندر ماوی که بودیم یک دالل معامالت امالک ما را به اطراف برد تا خانه

های جالبی داشتیم ولی اتفاق روشنی بخشی هم در حین یت، فیلم راز و رشد شخصی با هم حرف زدیم. هر چند که صحبتمعنو

 مان افتاد. رانندگی برای

ی دکتر هو لن و فرایند شفابخشی بومیان هاوایی به نام هو اوپونو پونو ای را که اکنون دیگر مشهور شده بود و دربارهآن دالل مقاله

 کاران بیمار بستری در آن بخش را شفا داده بود خوانده بود. وشته و در آن شرح داده بودم که او تمامی جنایتن

 دانست.ی مردم آن مقاله را برانگیزاننده میآن دالل هم مثل بقیه

 نمود.ی مردم به درستی آن را درک نمیولی او هم مثل بقیه

کرد گوش دادم. ای که نتوانسته بود بفروشد میبه غرو لندهایی که دالل راجع به خانهوقتی در حال گردش در اطراف ماوی بودم 

خریدار و فروشنده بر سر آن دعوا داشتند و باعث به وجود آمدن مقادیر زیادی خشم، نفرت و امثالهم شده بودند. معامله هم گیر کرده 

 ود که دالل هم از اعمال آنها آزرده بود.پیدا بها به سرانجام برسد. بود و بعید بود که به این زودی

 مدتی به آن موضوع گوش دادم و بعد حس کردم که باید حرفی بزنم.

 "آید؟ی این وضعیت بر میآیا مایلی بدانی که دکتر هو لن با استفاده از هو اوپونو پونو احتماالً چگونه از عهده"پرسیدم 

 "قطعاً مایلم بدانم. بگو."دالل هم که پیدا بود کنجکاو شده است گفت 

 "باید جالب باشد."نریسا هم اظهار داشت که 
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ام. لذا باشم و توسط او آموزش دیدهی او میخوب، من دکتر هو لن نیستم. ولی در حال نگارش کتابی درباره"این طور شروع کردم که 

 "کند.دانم او احتماالً چگونه با این وضع برخورد میکنم که میفکر می

 "گو!ب"

شود جریان دارد که باعث می درونشنگرد تا ببیند که چه چیزی در کند این است که به درون خودش میکاری که دکتر هو لن می"

کرد و هرگاه نسبت به کرد به اطالعات مربوط به بیماران نگاه میچنین چیزی را در بیرون ببیند. وقتی در بیمارستان روانی کار می

رفت که در درون کرد. بلکه به سراغ احساساتی مینمود با خود آن فرد برخورد نمیهر چیز دیگری احساس نفرت میرفتارهای آنان یا 

 "یافتند.شدند و شفا مینیز پاک می آن افرادکرد خودش بودند. وقتی هم که آنچه را که در درون خودش بود پاکسازی می

 "برایم جالب است."دالل گفت 

تر دائماً در حال سرزنش دیگران هستند. وقتی بزرگتر و آگاه دانند که مسئولیت به چه معنی است.ردم اصالً نمیاغلب م"ادامه دادم 

بینید که شما مسئول فهمند که مسئول گفتار و رفتار خود هستند. ولی پس از آن و بعد از کسب آگاهی بیشتر تازه میشوند میمی

سازید پس تمامی اند. اگر شما واقعیت زندگی خود را میتان واقع گردیدهی زندگیهستید چون آنها در تجربه همگانگفتار و رفتار 

 "اید.آید خودتان ساختهتان نمیکه از آنها خوشرا هایی بینید و از جمله آن بخشآنچه را که می

 داد.دالل لبخندی بر لب داشت و سرش را تکان می

 ادم.هایم ادامه دبه صحبت

کنید. آنچه که دکتر هو لن کنند. بلکه مهم این است که شما چه میکند که خریدار یا فروشنده در این وضعیت چه میفرقی نمی"

. او این عبارات را نه به مردم بلکه خطاب به "متاسفم، دوستت دارم، مرا ببخش و متشکرم"گوید دهد این است که مدام میانجام می

 "خواهد انرژی مشترک را پاکسازی کند.یگوید. مالوهیت می

 ."این کار را انجام خواهم داد"دالل گفت 

ترک شدهید که انرژی مانجام دهید. این کار را به این دلیل انجام می دولی این کار را نباید به قصد این که به چیزی برسی"ادامه دادم 

 "ن هم نوعی پاکسازی است و هرگز نباید آن را متوقف نمود.را پاکسازی کنید تا دیگر هرگز کسی آن را تجربه ننماید. ای

 مکثی کردم.

 و لبخندی هم بر لب داشت. دشده بودن گردهایش رسید که دالل موضوع را دریافته باشد. چشمبه نظر می
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شما این وضعیت خریدار و  آید پس شما باید آن را پاکسازی کنید و شفا دهید. از آنجایی کهی آگاهی شما میاگر به حیطه"ادامه دادم 

ی زندگی من نیز اید پس من هم باید آن را پاکسازی نمایم چون اکنون بخشی از تجربهی آگاهی من هم آوردهفروشنده را به حیطه

 "هست. اگر من خالق تجربیاتم باشم آنگاه این چیزی است که من هم مسئول آن هستم.

 ها بودیم صبر کردم تا موضوع خوب جا بیفتد.ی خانهمشاهدهی مدتی که در حال گردش با خودرو و در بقیه

 دهد.از آن دالل دریافت کردم. وی گفته بود که به استفاده از روش دکتر هو لن ادامه می ایرایانامهچند روز بعد 

 ی کار آن همین است.نحوه

 اش عشق است.همه

 مدام است.

 باشید.و شما کامالً مسئول می

 

برگزار کردم. در  "راز پول"نام به ده دارد همایشی هعر ی در ویمبرلی تگزاس را بنیتوی کلیسای یمیندی هرت که ادارهروزی به اتفاق 

من با گفتن متاسفم و لطفاً "اواخر آن به حضار روش پاکسازی هو اوپونو پونو را آموختم. پس از آن آقایی به سراغم آمد و گفت 

 ."مراببخش مشکل دارم

 "چرا؟"پرسیدم 

 تا آن موقع چنین چیزی نشنیده بودم و لذا کنجکاو شده بودم. 

توانم تصور نمایم که خدا یا الوهیتی که همگان را دوست دارد به درخواست من برای بخشایش نیازی داشته باشد. فکر نمی"وی گفت 

 "کنم که الوهیت مجبور باشد که مرا به خاطر چیزی ببخشد.هم نمی

 ام:دادهاش اندیشیدم و بعداً فهمیدم که چه پاسخی باید به او میفتهی گمدتی درباره

گویید تا خودتان را پاک کنید. هر چند که آنها را خطاب به گویید. بلکه میآن عبارات را به قصد بخشیده شدن از جانب الوهیت نمی"

 "گویید ولی هدف از ذکر آنها پاکسازی خود شما است.الوهیت می

باشد. هرگز هم دست از این کار بر نداشته است. حالت صفر گر الوهیت همین اآلن هم در حال بارش عشق خود بر شما میبه عبارت دی

توان به وضعیت عشق خالص تفسیر نمود. عشق در آنجا است. ولی شما نیستید. لذا با را که در آن هیچ محدودیتی وجود ندارد می
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هایی را که در شما وجود دارند و مانع از بودن شما در وضعیت خالص برنامه "ببخش، متشکرمدوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا "گفتن 

 کنید.شوند پاکسازی مییعنی عشق می

 گویم که الوهیت نیازی ندارد که شما هو اوپونو پونو را انجام دهید بلکه این شما هستید که به انجام آن نیاز دارید.بار دیگر می

 

 از یکی از دوستانم دریافت نمودم که قلبم را به لرزه در آورد. او پرسیده بود: ایرایانامهاخیراً 

گیرد و با خواند و تالش خود را هم به کار می، هر روز هم مقاالت شما را میاست فیلم راز را دیده و به کسی که کتاب شما را خوانده"

بارند. هرگز هم ویید؟ مشکالت من یکی پس از دیگری بر سرم میاین وجود ورشکسته، غمگین و شکست خورده است چه دارید که بگ

 "شوند. چه دارید که بگویید؟تمام نمی

م. موفقیت اهحدود ده سال با فقر دست به گریبان بودو خانمان ام بیای از زندگیدرد او را حس کردم. هر چه باشد من نیز در دوره

اید چه کنید پا بر جای سستی گذاشتهدانم که وقتی حس میاتفاق بیفتد. می ی من احتماالً بیست سال طول کشید تا"یک شبه"

 .احساسی دارید

 گویید؟به چنین کسی چه می

ی کلود بریستول را بخوان. فیلم راز را هفت بار ببین. نوشته باور جادوییگفتم که کتاب دادم. میتا قبل از آن به او راه حل ارائه می

 دلخواهت را بنویس. بر روی موارد تخریب خود کار کن.ی زندگی نامهفیلم

 نماید که این رویکرد به ندرت کارایی دارد.ام و دکتر هو لن هم تایید میباشد. من آموختهبه تغییر مینسبت ظاهری  یولی این رویکرد

 ماند؟پس چه باقی می

 کشد کمک کنیم؟و درد میاست شما یا من چگونه به کسی که گیر افتاده 

فرستاده  رایانامهکه برایم  یاز جمله این فرد –آیند پاکسازی خود ما است. کسانی که به سراغم می ،بر اساس هو اوپونو پونو تنها راه

کنند که اند. نباید آنها را سرزنش نمود چون حس میی مشترکی با من دارند. آن را همچون نوعی ویروس ذهنی گرفتهبرنامه –است 

از آن استفاده  بتوانم طنابی به سوی ایشان بیاندازم تا به کمک آن باال بیایند ولی اغلاند. هر چند که میافتاده ای گیردر گوشه

 نخواهند کرد یا اگر هم استفاده نمایند برای دار زدن خودشان خواهد بود.

 کنید؟پس چه کار می
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-کنم آنها هم پاکسازی میازی میکسمایم. وقتی که خودم را پارا پاکسازی ن خودمتوانم انجام دهم این است که تمامی آنچه که می

دارند. این تنها کاری است ها بر میی انساندست از همهها آن برنامهنماییم مان را پاکسازی میهای مشترکشوند. وقتی هم که برنامه

ها پیش تلفنی با او صحبت کردم به باری که مدت دهم. این همان کاری است که دکتر هو لن در همان اولینکه در این روزها انجام می

 دهم.دهد و کاری است که همین اآلن نیز که در حال نگارش این کلمات هستم انجام میمن گفت که انجام می

 در پایان به این جمالت معنوی هم توجه نمایید:

رود لذا شما نیز باید ی زندگی شما نیز به شمار میرا برایم نوشت اکنون بخشی از تجربه رایانامهاز آنجایی که ماجرای آن کسی که آن 

اید چون اکنون بخشی از زندگی وضعیت را هم ساخته اینسازید پس او را شفا دهید. هر چه باشد اگر شما واقعیت زندگی خود را می

 آن استفاده نمایید. برای شفای "دوستت دارم"کنم که از عبارت شما است. توصیه می

که در این برنامه اشتراک دارد شفا هم فرستاده است و هر شخص دیگری  رایانامهدهید آن کسی که برایم وقتی خودتان را شفا می

 یابد.می

  

http://VatanPdf.com

http://VatanPdf.com


 

121 
 

 حق انتخاب خودش نوعی محدودیت است

ی اصلی ما را بهتر سراغ الوهیت برویم چون او نسخهتوانیم به اند میبرای شفا دادن تمامی افکار و خاطراتی که اکنون ما را نگه داشته

 مورنا سیمیونا -.شناسدمی

 

به آستین در ایالت تگزاس آمد تا چند روزی را با من بگذراند. وقتی او را در فرودگاه او را دیدم  هواپیمادکتر هو لن با  1001در اکتبر 

مسائل دیگر شدیم. از من پرسید که در این روزها به چه کاری مشغولم و به ها، پاکسازی و خیلی ی خدا، برنامهفوراً گرم صحبت درباره

 ام.او گفتم که تا چه اندازه هیجان زده

من  .«برندبعضی از مردم بیدارند و در حالتی از حیرت دائمی به سر می»گفت می آنهای از شخصیتفیلمی را دیدم که یکی "گفتم 

 "افتند و در زندگی بانشاطم.ام اتفاق میهم اآلن خیلی به آن وضعیت نزدیکم. جادو و معجزه در زندگی

 "بیشتر بگو."قم کرد که یتشو

اسپرت عالی و لوکس. این  1005ام التیی خودروی جدیدم که خیلی به آن عالقه دارم گفتم. یک خودروی پانوز اسپرانت جیدرباره

-دهند. نام خودروی من فرانسین است. مینام خاصی میاز آنها شوند و به هر یک ی پانوز ساخته میی خانوادهلهخودروها به وسی

گردد خوشش شود و از این که با او همچون یک انسان رفتار میدانستم که دکتر هو لن از این همه عشقی که نصیب آن خودرو می

 آید. از نظر او هر چیزی جاندار است.می

خواست بداند ی لری کینگ بروم. میی این هم گفتم که به خاطر حضورم در فیلم راز قرار است به نمایش تلویزیونی زندهاو دربارهبه 

 آمد.گو است و رفتاری دوستانه و خاکی دارد. از او خوشم میکه لری کینگ چه جور آدمی است. برایش توضیح دادم که کینگ رک

توانست ببیند که گفتم. پس از چند دقیقه او به خوبی می ی زندگیشدهراهنمای گمو  عامل جذبهایم تابدر ادامه راجع به موفقیت ک

 ام. سرشار از انرژی شده

 "ات چه فرقی کرده است؟کنی که زندگیای  فکر میوزش هو اوپونو پونو را گذراندهمی آاکنون که اولین دوره"

کنم ام. تنها کاری که میکنم که همه چیز را کنترل نمایم. دست از این کارها برداشتهدیگر سعی نمی"اندکی اندیشیدم و گفتم 

 "رسیدن به صفر است. قصدو پاکسازی 

کند که این و تاکیدی باشد بر این که احساس می نمایدام زد و لبخندی بر لب آورد تا آن لحظه را به نوعی برایم تثبیت دستی به شانه

 ند.امور برای من خوب هست
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 وقتی به راه افتادیم تا به سمت خودروی من برویم پس از چند قدم ایستاد و به من نگاهی انداخت.

 "روی.هایت وجود دارد. انگار که با فنر راه میداری نوعی پرش در گاموقتی قدم بر می"با حالتی شبیه به هیبت گفت 

 "بینم.خوب، خوشحالم که شما را می"گفتم 

که راجع به زندگی پی تی بارنوم  آیدهر دقیقه یک مشتری به دنیا میرفتیم که شام بخوریم و به او گفتم که از فروش کتابی به نام 

 نوشته بودم راضی نیستم.

 "عشق بورزی. نجوزف، باید به آ"

 دارد. کردم که عشق چه ربطی به این موضوعخواستم که کتابم پرفروش شود و لذا درک نمیمی نولی م

 "ای؟گویی که از او ناامید شدهاش خوب نباشد آیا به او میجوزف، اگر تو سه بچه داشته باشی و یکی از آنها وضع درسی"

کردم که او به خوبی سایر باشد و من همواره تکرار میو بعد ناگهان به بینشی رسیدم. کتابم همچون فرزندم می "نه"جواب دادم که 

 احساس به قدری واقعی بود که چیزی نمانده بود که در همان رستوران اشکم در آید.فرزندانم نیست. این 

 "ی فرزندانت را دوست داشته باشی.جوزف، حاال فهمیدی که باید همه"دکتر هو لن گفت 

ام احساس از خودم رانده ،ی زندگی به خوبی دیگران عمل نکرده استکه در مدرسه ،دیدم یکی از فرزندانم رابه خاطر این که می

دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش "وحشتناکی در من پدید آمد. واقعاً تاسف خوردم. در ذهنم و خطاب به الوهیت شروع به گفتن 

اشتم، تابم در قلبم جای دارد. بعد که به خانه رسیدم و کتابم را دیدم آن را بردک کردم کهنمودم و در همان حال حس می "و متشکرم

 ام طلب بخشش نمودم.عشق ورزیدم و بابت این که قدرش را ندانسته آنبر روی قلبم گذاشتم، در آغوش گرفتم، به 

 

 بیند.ام در ویمبرلی تگزاس شدیم او گفت که یک جن را در وجود من میبعد که سوار بر خودرو عازم خانه

 "چی؟"

 "یک جن."تکرار کرد 

گوید که در لحظه داند و فقط میام. او این امر را نوعی قابلیت روحی نمیبینم عادت کردهه من نمیبه این که چیزهایی را ببیند ک

 آید.برایش پدید می
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 "خواهد که در درونت بماند و آشکار نشود.های بزرگی دارد. میها و گوشآن جن چشم"

 "رایانه کار کند و به میان مردم نرود.خواهد در خانه بماند و با این همان بخشی از وجود من است که می"

 "بخش دیگری از وجودت هم هست که دوست دارد مورد توجه دیگران واقع گردد."

های تلویزیونی لری کینگ و آپرا ظاهر شود ولی بخش دیگری نیز وجود دارد خواهد که در نمایشدو سوم وجودم می"اعتراف کردم که 

 "طلب است.خواهد در خانه بماند و انزواکه می

خواهند خودشان را به سوی جنت تو را عاقل نگه خواهد داشت. کسانی که چیزی جز ستاره شدن را نمی"دکتر هو لن توضیح داد که 

 "شوند. ولی تو تعادل داری.خواهند مانع از تشعشع نور خود میدهند. کسانی هم که چیزی جز زندگی در غار نمیدیوانگی سوق می

 ی آن جن گفتم.رهام یعنی نریسا درباندگیهمان شب به عشق ز

 "آن بخشی از وجودت که دوست دارد همیشه بر روی صحنه باشد چه نام دارد؟"وی پرسید 

 "دانم.نمی"

 "کنم اسمش اسپرایت باشد.فکر می"وی اندکی اندیشید و بعد گفت 

 "اسپرایت؟"

 "آید.بله، اسپرایت. به نظر اسم مناسبی می"

گرای روح مرا اسپرایت گذاشته ای جز موافقت نداشتم. روز بعد به دکتر هو لن گفتم که نریسا نام بخش برونچارهمن هم خندیدم و 

 او هم با صدای بلند خندید و گفت که از آن اسم خوشش آمده است. .است

 .را زمزمه کرد"اسپرایت نور را دوست دارد"آهنگ بعد هم 

 

د به هرکالمی یرسی مکزیکی، که به نظر میمالقاتش بروم. او را دیدم که همراه با دو بانوی بازنشستهروز بعد سوار بر خودرو شدم تا به 

سپارند، در کنار میزی نشسته است. به من هم اشاره کرد که به آنها بپیوندم. فنجانی قهوه آید به دقت گوش میکه از دهانش در می

تر و در مقابل آن دو از من خواست که از آنجا بلند شوم و یک صندلی آن طرف نشستم. ولی شبرای خودم ریختم و در صندلی کنار

 بانو بنشینم.
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 "کنی.ها بگو که چه کار میبه این خانم"به من گفت 

ی به آنها بگو که چگونه از عهده"کنم تا مردم شادی را بیابند توضیح دادم.گفت ها، حضور در فیلم و تالشی که میی کتابدرباره

 "آیی.مشکالت بر می

اند شده شانکردم مشکالت خودم و دیگران را حل کنم. ولی امروز دیگر کاری به آنها ندارم و خاطراتی را که موجبقبالً سعی می"

 ".گرددمیشوند و در حین حل شدن آنها حال من نیز خوب کنم مشکالت خودشان حل مینمایم. وقتی این کار را میپاکسازی می

 "توانی مثالی بیاوری؟آیا میجوزف، "

اند و اش شدهگذراند. سارقان به زور وارد خانهاش را میام. با دریافت مستمری زندگیاز دست خواهرم ناامید شده"اعتراف کردم که

با ارسال  ام کهگردد. سعی کردهاند. او شاد نیست و همین باعث ناامیدی من میرا دزدیده شمدارک شناسایی و خیلی چیزهای دیگر

دهد. ولی اکنون کنم. ولی او هیچ تالشی برای تغییر از خود نشان نمی کمکشدی ویگر دیپول، کتاب، فیلم و حتی دستگاه نمایش

 "نمایم که او را تغییر دهم.دیگر سعی نمی

 "کنید؟چه می"ها پرسید یکی از خانم

ای است که بازپخش کند ندارد. این برنامه یا خاطرهطی به کاری که میدانم که زندگی او ربکنم. اکنون میروی خودم کار می"گفتم 

شود و در تور او افتاده است. مثل این است که ویروسی را گرفته باشد. اصالً هم تقصیر او نیست. از آنجایی که وضعیت او و دردش را می

 دارد.م. در حین پاکسازی آن برنامه از او نیز دست بر میکنم پس من نیز در آن برنامه با او اشتراک دارم. باید پاکسازی کنحس می

 "دهید؟برای پاکسازی چه کاری انجام می"

 "گویم دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش و متشکرم.کنم این است که مکرراً میتنها کاری که می"

توانند هر چیزی را متحول سازند. وی گفت که میوجود دارند سه عنصر  "دوستت دارم"ی دکتر هو لن توضیح داد که در عبارت ساده

 شان شرح دادم.یابد برایکردم وقوع میهستند. در ادامه من آنچه را که فکر می حولکه آنها شکرگزاری، احترام و ت

را که به شعر شبیه  گشایند. وقتی آن عباراتگویم همچون کلماتی جادویی هستند که رمز قفل جهان هستی را میعباراتی که می"

هایی را که مانع از بودن من در اینجا و گشایم تا مرا پاک سازد و تمامی برنامهگویم وجود خودم را برای الوهیت میهستند از حفظ می

 "شوند حذف کند.اکنون می

 ی تشریح هو اوپونو پونو توسط من خوشش آمده است.دکتر هو لن گفت که از شیوه
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های موجود در دنیا است و ما آن را ایم. چون این هم یکی از برنامهم کسی ویروسی را گرفته است حرف درستی زدهاگر بگویی"او گفت 

گیریم. وقتی کسی آن را داشته باشد و شما آن را در او ببینید آنگاه شما نیز آن را خواهید داشت. مهم این است که مسئولیت صد می

اندکی صبر کرد و بعد افزود  "نمایید.کنید در واقع آن برنامه را از همگان پاک میپاکسازی می در صدی را بپذیرید. وقتی خودتان را

باشند. برای این که به وضعیت نامحدود در صفر برسیم های وضعیت صفر میمثل علف که های خیلی زیادی وجود دارندولی برنامه"

 "پاکسازی کنیم. گنجدما می تصوردر باید بیش از آنچه که حتی 

-نمود. هر چند که راجع به مفاهیم دشواری حرف میاند و این امر مرا متعجب میها موضوع را درک کردهرسید که آن خانمبه نظر می

اطع رسید که مشکلی با فهم آنها ندارند. در این فکر بودم که آیا آنها صرفاً با ارتعاشی که دکتر هو لن از خودش سزدیم ولی به نظر می

 سازد.شنود با خود همراه میماند که هر چه را که صدایش را میاند و او به دیاپازونی مینمود هماهنگ شدهمی

گاهی طی نمودیم. در طول مسیر دکتر هو لن و من رفتیم که با هم قدم بزنیم. حدود هشتصد متر راه خاکی را در هوای سرد صبح

مان ادامه دادیم. ناگهان دکتر هو مان پارس کردند و با این وجود به راهها به شدت برایهم سگگشتند. یک بار مان میآهوها در اطراف

 "تان داریم.دوست"طلبد و گفت شان برکت میلن دستی برای آنان تکان داد. انگار که برای

 ردن باز ایستادند.پارس ک ها ازسگ

 "خواهیم این است که دوست داشته شویم.ها میی این سگتمامی آنچه که هر یک از ما، یعنی تو، من و حت"او گفت 

یا  "درست گفتی"گوید کشید. به این فکر افتادم که البد می ایها قرار داشت به آرامی زوزهی سگسگ کوچکی که پشت سر بقیه

 ."متشکرم"شاید هم 

 "من هم تو را دوست دارم."یا حتی 

ند. یک بار دکتر هو لن با گفتن این که در این دنیا فقط یک حق انتخاب داریم و آن هم اهگفتگوهای ما همیشه برانگیزاننده بود

 پاکسازی کردن یا نکردن است باعث شد که مخم سوت بکشد. 

 ". همین است و بس.شهودآید و یا از گویی یا از خاطره میآنچه که می"او توضیح داد که 

-و غیر آن یکی را بر گزینند. این اختیار آنها است. الوهیت پیامی می شهودتوانند میان ام که میهمیشه به مردم گفته"جواب دادم که 

-تان پدید میتوانید که بر اساس آن عمل نمایید یا خیر. اگر عمل کنید که خوب است و اگر نکنید مشکالتی برایفرستد و شما می

 "آیند.
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رسد بر اساس آن عمل خواهید به شما می شهود. اگر پاک باشید وقتی که انتخاب شما این است که پاکسازی بنمایید یا خیر"او گفت 

اید و آن چیز دیگر یک را با چیز دیگری مقایسه نموده شهودی آن فکر کنید آنگاه کرد و دیگر راجع به آن نخواهید اندیشید. اگر درباره

ماند که بدون اندیشه راجع به آن دست به می شهودخاطره است. اگر خاطره را پاکسازی نمایید دیگر انتخابی نخواهید داشت. فقط 

 ".عمل خواهید زد. همین است

انتخاب ایراد کرده بودم احساس  ی اختیار و حقهایی که دربارههایم و سخنرانیواوو! آن بینش حقیقتاً مرا تکان داد. به خاطر نوشته

دیدم که اختیار داشتن به معنی گیر افتادن در خاطره بوده است. اگر در حالت صفر باشید در آنجا بدی به من دست داد. اکنون می

 "محدودیتی وجود ندارد و کاری جز آنچه که باید انجام نخواهید داد. همین است و بس.

ی ما در حال اجرای یک سمفونی خیلی بزرگ هستیم. هر یک از ما باید با یک آلت ن است که همهمثل ای"دکتر هو لن توضیح داد که 

های تو نیز آالت خود را دارند. هیچ یک از اینها نیز عین هم نیستند. برای بنوازد. من مال خودم را دارم و خوانندگان کتابرا موسیقی 

هر کسی باید به موقع ساز خودش و نه ساز دیگران را بزند. وقتی دچار دردسر این که کنسرت اجرا شود و همگان از آن لذت ببرند 

 ".است. این همان خاطره باشدمیکنیم که مال دیگری بهتر داریم یا فکر میشویم که آلت موسیقی خودمان را بر نمیمی

و تعدادی نمایند میتبلیغ برایش ای ، عدهکندکار می کارگردانی در پشت صحنه ،کنسرتبرای اجرای فهمیدم که چرا تازه داشتم می

 . هر کسی نقش خودش را دارد.هستندچی هم نظافت

ی خاص آنان برای دستیابی به دانند که شیوهرسد که اصالً نمیشناسم و به نظر میهمچنین به یاد افراد مختلفی افتادم که آنها را می

وگاس ایفای نقش کرده است ی تلویزیونی السدر فیلم پدر خوانده و مجموعهگر معروفی که یموفقیت چیست. مثالً به جیمز کان باز

بنگرید. چگونگی تبدیل شدن او به یک ستاره همان قدر برای خودش اسرارآمیز است که برای من و شما نیز هست. هر چند که او 

ی دنیا بازی نامهد. او نقش خودش را در فیلمکند این است که خودش باشای است ولی تنها کاری که میبازیگری عالی و حتی افسانه

 نماید.می

نمایند که گویی بینند طوری با من رفتار میتوان برای هر کس دیگری هم گفت. برخی از اشخاصی که مرا میهمین مطلب را می

کنند که را خوانده باشند فکر میهایم و خصوصاً عامل جذب دیده یا یکی از کتاب "راز"استادی منحصر به فرد هستم. اگر مرا در فیلم 

 نوازم.تلفن من مستقیماً به خدا وصل است. اما واقعیت این است که من فقط آلت موسیقی خودم را در کنسرت زندگی می

کنید به من شود. ولی وقتی که شما سعی میکه شما نقش خودتان و من هم نقش خودم را بازی کنم آنگاه کار دنیا انجام می هنگامی

 آیند. کنم به شما تبدیل شوم آنگاه مشکالت پدید میمن سعی میو 

 "ها را مشخص کرده است؟چه کسی این نقش"از دکتر هو لن پرسیدم 
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 ."الوهیت یا همان صفر"او گفت 

 "این کار در چه زمانی انجام شده است؟"

 "خیلی قبل از این که تو و من حتی به شکل آمیب ظاهر شده باشیم."

 "ایم؟های خودمان گیر افتادهین معنی است که اصالً اختیاری وجود ندارد؟ و آیا ما فقط در نقشآیا این بد"

ی کنی. ولی برای این که از صفر زندگی کنی باید دست از همهکشی چیزی خلق میتو اختیار کامل داری. با هر نفسی که می"او گفت 

 "آن خاطرات برداری تا به آنجا برسی.

یم که تمامی اینها را درک نکردم. ولی آن بخشی را که فهمیدم این بود که کار من این است که ساز خودم را بنوازم. اگر باید اذعان نما

من ساز خودم را بزنم آنگاه بخشی از معمای زندگی خواهم شد که جایگاه خود را یافته است. ولی اگر سعی کنم که خودم را در بخش 

 ریزد.برایم مناسب نیست آنگاه تمامی تصویر به هم می دیگری از نوازندگان جای دهم که

واحد  65ذهن خودآگاهت سعی خواهد نمود که همه چیز را درک کند. ولی ذهن خودآگاه فقط از "دکتر هو لن مشخص کرد که 

باشد. ذهن یان میمیلیون واحد اطالعات در اطراف ما در جر 65تواند باخبر شود و این در حالی است که در هر لحظه اطالعات می

 "داند که واقعاً چه خبر است.خودآگاهت اصالً نمی

 این چندان آسوده کننده نبود.

 حداقل نه برای ذهن خودآگاه من.

 

دادم. به همه گفتم که اگر پاک باشند به پول خواهند رسید درس می "راز پول"در همایشی به نام روزی همان طور که قبالً هم گفتم 

 اند یعنی این که پاک نیستند. راجع به آن به دکتر هو لن گفتم و او هم حرف مرا تایید نمود.و اگر ورشکسته

توانند پول را از شما دور نگه دارند. اگر در مورد پول ذهنت را پاکسازی کرده باشی به آن خواهی رسید. اگر خاطرات می"او گفت 

 "گذارد آن را ببینی.دارد و نمیطرات است که آن را از تو باز میبپذیری دنیا آن را به تو خواهد داد. ولی این بازپخش خا

 "چگونه  باید ذهن را پاک نمود؟"

 "دائماً بگو دوستت دارم."
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 "گویی؟آیا این را خطاب به پول می"

چ توان پول را هم دوست داشت ولی بهتر است که خطاب به الوهیت گفته شود. وقتی در صفر باشی دیگر هیهر چند که می"

گیری. خاطرات محدودیتی نخواهی داشت و حتی ممکن است که پول به سراغت بیاید. ولی وقتی که در خاطره باشی جلوی آن را می

 "شوند.کنی برای همگان پاک میمتعددی راجع به پول وجود دارند. وقتی که آنها را پاکسازی می

تیم آنجا خیلی ساکت بود اما به تدریج مردم به آنجا وارد شدند و آنجا ای سفارش دادیم. وقتی نشسبه یک اغذیه فروشی رفتیم و قهوه

 تر و پر سر و صداتر کردند. انرژی آنجا هم زیادتر شد.را شلوغ

 "متوجه شدی؟"او پرسید 

 "آیند.ای در گرفته است و مردم به نظر شادتر میهمهمه"گفتم 

 "کند.هم آوردیم و این محل آن را حس میمان را ما که وارد شدیم خودهای پاکسازی شده"او گفت 

شده است مشتریان اندکی داشتند و بعد کسب و های اروپا برایم تعریف کرد. وقتی وارد آنجاها میی ورودش به رستورانوی درباره

و چنین شده  افتداق میگرفته است. این کار را چند بار در نقاط مختلف آزموده بود تا ببیند که آیا باز هم همان اتفکارشان رونق می

ارت بهتر شود آیا یک وعده غذای مجانی به اگر ما به اینجا بیاییم و کسب و ک". سپس به سراغ صاحب رستورانی رفته و گفته بود بود

 نمود.رف حضور در آنجاها غذای مجانی دریافت میصاحب رستوران هم موافقت کرده بود. دکتر هو لن اغلب به صِ "ما خواهی داد؟

 

ای رنگ شده برای دوستانش ای شدیم. چند لیوان  شیشهدهد. به اتفاق هم وارد مغازهمتوجه شدم که او به راحتی به دیگران پول می

فروشنده طبیعتاً حیرت کرد. او هم افزود  "این هم مال تو!"خرید. سپس یک اسکناس بیست دالری بر روی پیشخوان گذاشت و گفت 

 "این فقط پول است!"که 

توانم ولی من نمی"دکی بعد در همان رستوران انعام زیادی به پیشخدمت دادم. او که دهانش باز مانده بود به من خیره شد و گفت ان

 "توانی.می البته که"من هم در جواب گفتم  "این را بپذیرم.

کتر هو لن خاطر نشان ساخت که دانستم پول زیادی را نصیبم خواهد نمود. دهمان شب فکر تولید محصولی به ذهنم رسید که می

 "داد.رد. اگر نداده بودی او هم به تو نمیکالهامهم پس داد. به تو  آندنیا پاداش سخاوتت را به تو داد. تو دادی و "

 آه، پس راز واقعی پول همین بود.
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ما "است. در آنجا نوشته شده است که مان نقش بسته هایکنیم که این راز بر اسکناسها فراموش میما آمریکایی"دکتر هو لن گفت 

 را باور نداریم. نوشته نماییم ولی آن. اسکناس را چاپ می"کنیمبر خدا توکل می

 

ی شرکت تولید مواد غذایی که به اتفاق یک پزشک و یک متخصص تغذیه تاسیس کرده بودم پرسید. روزی دکتر هو لن از من درباره

بودیم. دکتر  کردهشد و آن را راز قلب نامیده بودیم ایجاد بیعی که باعث کاهش کلسترول میی یک فرموالسیون طآن را برای عرضه

خواست بداند که کار به کجا کشیده بود. اکنون می دادههو لن چندی پیش راجع به نام محصول و همین طور نام شرکت مشورت 

 است.

بندی ما را بررسی نماید. فعالً و بسته تارنماام تا کند استخدام کردهمی ی غذا و دارو کاردر جریان است. وکیلی را که با اداره"گفتم 

نامم، به ذهنم رسیده منتظر او هستیم. ولی به خاطر کار بر روی آن محصول فکر تولید محصول هیجان انگیزتری، که آن را فیتاریتا می

 "است.

وقتی که به اتفاق دوستانم مشغول نوشیدن بودیم به  ناست. فکر آ در ادامه توضیح دادم که فیتاریتا نوعی مخلوط طبیعی مارگاریتا

رفتم و لذا نوشیدن مارگاریتا اتفاق خاص و نادری برایم به سازی و تناسب اندام میذهنم خطور نمود. در آن هنگام به باشگاه بدن

به محض این که آن جمله  "سازی است.بدنچه که اآلن الزم داریم نوعی مارگاریتای مخصوص نآ"آمد. موقع نوشیدن گفتم حساب می

 د دانستم که فکر خوبی است.ماز دهانم در آ

ی خودت پیش ببری و لذا الوهیت خواستی امور را به شیوهحصول اول وابسته نبودی و نمیمخوب است جوزف. به "دکتر هو لن گفت 

کنند که آن را به زور در توقعات خود جای ند و سعی میدهساز دیگری نصیبت کرد. خیلی از مردم به یک ایده گیر میهم فکر پول

 "شوند. خوشا به حالت جوزف، خوشا به حالت.دهند. ولی با این کار مانع دستیابی به آن ثروتی که در نظر دارند می

آنها خواهند آمد. عالوه بر گردند باز نگه دارم هایی که از جانب الوهیت نصیبم میالبته حق با او است. مادام که ذهنم را به روی ایده

توانید غذای خود را قبل از خوردن بر روی این نمدها بگذارید تا پاک شود. هم به ذهنم رسید. می "نمد پاک کننده"فیتاریتا فکر نوعی 

 ای هم نصیب دکتر هو لن شد.ولی موضوع به اینجا ختم نشد. ایده

مان ی را که برای کتابیتارنماکنند آنها را پاکسازی نماید. بد نیست به آن نگاه می ام کهوقتی افرادی ندیدهیتارنماتا به حال "وی گفت 

 "ایم پاکسازی شوند.قرار داده آنروند توسط آنچه که در خواهیم این گونه بسازیم تا مردم وقتی به آنجا میمی

 همین کار را هم کردیم.
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ی آنها به ها و پولی که در نتیجهدهید که به سوی شما بیایند هیچ حدی برای ایده ها اجازهاگر دست از نیازهای خود بردارید و به ایده

 ی کلیدی کار در اینجا نیز همچون همیشه پاکسازی، پاکسازی و پاکسازی است.رسد وجود نخواهد داشت. نکتهشما می

 

گران وقتی مراجعه درمان"م از او پرسیدم گشتهای خاصی برای کمک کردن به افرادی که طالب شفا بودند میمن که به دنبال روش

 "بینند چه کار باید بکنند؟شان را میکنندگان

 "فقط به آنان عشق بورزند."دکتر هو لن جواب داد 

ولی "از آن استفاده کنم از زیر زبانش بکشم از او پرسیدم  مخواستم دکتر هو لن را به نحوی گیر بیاندازم تا روشی را که بتوانمن که می

ی آنها بر آید اش به خاطرات ناگواری دچار شده و هنوز نتوانسته است که از عهدهای از زندگیاگر کسی به سراغ شما بیاید که در دوره

 "کنید؟چه می

نماید که چه خواهی؟ اگر به فرد عشق بورزی فرقی نمینمیخواهد فقط عشق است. آیا تو این را تمامی آنچه که همگان می"وی گفت 

 "کنی.گویی یا چه میمی

 "توانم یک روانشناس فرویدی یا یونگی یا رایشی یا هر نوع دیگری باشم؟پس من می"

و عشق ورزیدن  کند. آنچه که اهمیت دارد این است که به او عشق بورزی چون او هم بخشی از وجود تو استفرقی نمی"او تاکید نمود 

 "اند پاک و حذف گردند.هایی که در زندگی او فعال شدهشود که برنامهتو به او باعث می

 هر چند که متوجه نقطه نظرات او شده بودم ولی حاضر نبودم آنچه را که گفته بود به عنوان پاسخ بپذیرم.

 "ولی اگر اثبات شود که کسی دیوانه است چطور؟"

-به اسکیزوفرنی مبتال است. از او خواستم که داستان زندگی دبانویی نزد من آمد که تشخیص داده بودن" :از نموداو شرح ماجرایی را آغ

ی واقعی نیست. ماجرایی گوید مسالهاش را برایم تعریف نماید. باید توجه داشته باشی که هر آنچه که او یا هر کس دیگری به من می

باشد. در نها میی آگاهی آافتد خارج از حیطهی آنان از واقعیت است. ولی آنچه که واقعاً اتفاق میدهند تفسیر آگاهانهکه افراد شرح می

 "نتیجه شرح ماجرا فقط شروع کار است.

 "او چه گفت؟"

و به او  «دوستت دارم»کردم که اش را گفت و من هم گوش دادم. مدام هم در ذهنم و خطاب به الوهیت تکرار میماجرای زندگی"
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ای بود به من های شرح ماجرا نام کاملش را که دو تکهنمودم تا هر آنچه را که پاکسازی الزم داشته باشد پاک کند. در میانهتوکل می

 "گفت.

 "اودن یا امثال آن؟ -مثل وایتلی"

او نیاز داشت که نام  شود.ای دارد شخصیتش دو تکه میدانستم که آن هم بخشی از مشکل است. وقتی کسی نام دو تکهدقیقاً. می"

 "اش را مالک شود.اصلی

 "یا از او خواستی که قانوناً هم نامش را عوض نماید؟آ"

باشد آرام گرفت و حس کرد که ای میاش یک کلمهنیازی نبود که تا این حد پیش رود. وقتی به او گفتم که نام واقعی"وی توضیح داد 

 "دوباره انسان کاملی شده است.

 "باعث تغییر در او شد؟ «دوستت دارم»م بود یا این که ذکر پس تغییر نا"

 "داند؟کسی چه می"

خواهم مطمئن شوم که مشاورانم ام. میی به وجود آوردن معجزات به راه انداختهی مشاورهخواهم بدانم. یک برنامهولی من می"گفتم 

 "توانند به مراجعان یاری رسانند.دهند تا واقعاً بزنند و کارهای درستی انجام میهای درستی میحرف

ی آنان کمک به مردم یا نجات آنها است. ولی در واقع تنها کار آنها این است که کنند که وظیفهگران فکر میاو در ادامه گفت که درمان

-شوند در بیمار نیز ملغی می گر ملغیها در درمانبینند شفا بخشند. هر گاه آن برنامهشان میهایی که در بیمارانخودشان را از برنامه

 گردند.

کند که چه بگویند یا چه بکنند. به یاد تا وقتی که مشاوران به کسی که با او هستند عشق بورزند فرقی نمی"وی مجدداً توضیح داد 

ی ذارد. برنامهگکند با تو به اشتراک میبینی تصویر خودت در آینه است. آنچه را که او تجربه میداشته باش که فردی را که می

 "مشترک را پاکسازی کن تا حال هر دوی شما خوب شود.

 "ولی چگونه؟"

 "دوستت دارم."او گفت 

 بینم.کم دارم یک طرح کلی را در اینجا میکم
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را ا یام طرز کار دنخواستههای فکاهی را بخوانم میهای کودکان و بعد هم داستاناز وقتی که سنم به حدی رسید که بتوانم کتاب

ساده بود. ولی امروز باید به علوم، ادیان، روانشناسی و فلسفه  "فلش"و  "سوپرمن"هایی همچون بفهمم. در آن زمان درک کتاب

 بپردازم و در عین حال فکری هم به حال سرگردانی ذهنی خودم بکنم.

ریزد. این دفعه دیدگاه مرا نسبت به دنیا به هم میشود و آیم کتاب جدیدی پیدا میی امور بر میکنم که از عهدههر وقت که فکر می

 بودم سردردم شروع شد. 61ی بالسکاری سخنان ذهن خودآگاه نوشتهوقتی مشغول مطالعه

باید بگویم که هیچ یک از  مبخواهید که پیام آن را در چند کلمه خالصه نمای امی آن کتاب گیج شدهکه در اثر مطالعه مناگر از 

-کنیم که عاقالنه عمل میگردند. ما فکر میاز طریق ما اجرا میصرفاً ی آنها شوند و همهکنیم از اختیار ما ناشی نمیکارهایی که می

ی بازی شبیه هستیم و رشتههای خیمه شبگوید. ما به نوعی به عروسککنیم ولی این اشتباه است. این نفس ما است که چنین می

 کار در دست الوهیت است.

 را در نظر بگیرید:حاال این 

 یدتواندهد که از طریق آن میای را شرح میمن کسی هستم که عامل جذب را نوشته است. یعنی همان کتابی که فرایندی پنج مرحله

روش برای  نخواهید بشوید. خودم و دیگران از آخواهید بکنید و هر چه که میخواهید برسید، هر کاری را که میبه هر چیزی که می

ایم. موضوع آن این است که باید قصد خود را مشخص هر چیزی از ثروت گرفته تا همسر و سالمتی و شغل و غیره استفاده کردهجذب 

ی شما متجلی گردد. به طور جوشد عمل نمایید تا خواستهتان میگیرد یا از درونتان قرار میسر راهبر سازید و بعد بر اساس آنچه که 

 و دنیا عروسک شما است. خالصه شما عروسک گردان

 ی ظاهراً متعارض را بدون این که خل شوم در ذهنم با هم در آمیزم؟توانم این دو فلسفهاکنون چگونه می

 ی کار این گونه است:کنم که نحوهفکر می

تان کارآمد خواهد بود و برایکنیم. هر چه که به آن اعتقاد داشته باشید اول این که ما در دنیایی که بر باورها مبتنی است زندگی می

تان قابل درک باشند خواهد ریخت. وقتی هم در هر حال کارتان را به انجام خواهد رساند. تجربیات شما را در قالب مفاهیمی که برای

بید تا سازگار یاگیرد که با دیدگاه/ نظام باورهای شما سازگار نیست راهی برای منطقی ساختن آن میتان قرار میکه چیزی بر سر راه

 خورید.شود یا این که قرص اعصاب می
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ای ندارم جز این که بگویم هر دو فلسفه درست هستند: ما هم عروسک و هم عروسک گردان هستیم. ولی این تنها در دوم این که چاره

م و بخوریم، مسرور شود زیاد بنوشیصورتی صادق است که از سر راه خودمان کنار برویم. این ذهن خود ما است که باعث می

داند که این امور ی کارکرد دنیا بنماییم. ذهن ما میشویم،بدزدیم، دروغ بگوییم و حتی وقت فراوانی را هم صرف نگرانی در مورد نحوه

ها زندگی کنیم تا بتوانیم با آنمورد هستند و طاقت اندیشیدن به آنها را هم ندارد در نتیجه اعتیادهایی برای خودمان دست و پا میبی

 باشد.کردن نعمت وجود این لحظه می چه باشد( ذهن ما عامل تداخل در تجربه واقعنماییم. در واقع )صرف نظر از این که 

برای  –ام ی سوم عامل جذب شرح دادهو آنها را در مرحله –سازی ذهن مطرحند اگر چنین است آنگاه تمامی فنونی که برای شفاف

 را از طرح الوهیت جدا کنید. تداخلرا یاری دهند آن این وجود دارند که شما 

کنید مشکالتی را استفاده می -یعنی رویکرد دور کردن مشکالت زندگی  –تی(افبرای مثال وقتی از روش آسودگی جسم و روان )ای

 نمایید.آزارند حل میکه شما را می

 شود؟ولی پس از آن چه می

 گیرید.آنگاه رفتار مثبتی را در پیش می

 گرفتید؟ولی آیا در هر حال آن رفتار مثبت را در پیش نمی

 دانستید که مشکلی وجود دارد؟آیا به همین دلیل و در همان ابتدا نمی

تان همان تداخل بوده است. اگر آن تداخل را برطرف به عبارت دیگر میل به عمل از طرف الوهیت برای شما ارسال شده و اضطراب

 لوهیت یکی خواهید شد و این بدین معنی است که یک بار دیگر هم عروسک و هم عروسک گردان خواهید شد.سازید آنگاه با ا

 بندی نمایم:تان جمعآید برایبگذارید یک بار دیگر آنچه را که امروز به نظرم معقول می

ن باخبر باشید یا نباشید. شاید همین اآلن هم از آن اید. شاید از وجود آتان قرار دارد پا به این دنیا گذاشتهای که در درونشما با عطیه

تان آن را بد بداند آنگاه برای تان در مورد آن قضاوت خواهد کرد. اگر ذهنآگاه نباشید. ولی دیر یا زود آن را حس خواهید نمود  و ذهن

روید. ولی درمان، فنون، دارو یا مواد مخدر میی آن بر آیید و پنهان، حل یا رهایش نمایید یا آن را بپذیرید به سراغ این که از عهده

شود برطرف سازید مطابق با آن عمل خواهید نمود. به طور خالصه عروسک می هرگاه که آن تداخلی را که مانع از عمل بر اساس عطیه

 گردید.الوهیت و عروسک گردان زندگی خود می

 شوید.توانید انتخاب کنید که با این جریان همراه شوید یا نمی
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رسد تان این است که بر اساس آنچه که به شما مینامند چون تصمیم واقعیمی "عدم اختیار"اختیار شما است. برخی افراد آن را  این

 عمل بکنید یا نکنید.

این را  امی او نوشتهرا درباره شودهر دقیقه یک مشتری متولد میتی بارنوم هم که کتاب حتی مجری و بازاریاب بزرگی همچون پی

-داد. ولی همواره از دستورات قدرت بزرگتری تبعیت میکرد. کارهایش را هم در مقیاس بزرگی انجام میدانسته است. او عمل میمی

 ."نه خواست من بلکه خواست تو انجام خواهد شد"نمود. بر روی سنگ قبرش چنین نوشته شده است: 

-ای که باید از آنها به دست آید و میداد که هر نتیجهکرد و اجازه میش عمل میهایش و بدون تداخل ناشی از ذهناو بر اساس ایده

زند خودش را از سر دست به عمل می عین حالی کهدنیا است. او قادر بود که در  ازی اینها بخشی از تصویر بزرگتری دانست که همه

 راه کنار بکشد.

 باشد.می عامل جذبی پنجم کتابم و این همان مرحله

 ی کار دنیا را دریافتم.کنم که( نحوهامشب )فکر می

 ولی مطمئن نیستم که فردا نیز همین طور باشد.

 های فکاهی بخوانم.خواهد باز هم کتابدلم می

 

 ."ای داردهر کسی عطیه"زدم به من گفت یک بار وقتی داشتم با دکتر هو لن قدم می

 "حتی تایگر وودز؟"تری را مطرح کنم گفتم های عمیقاین که پرسش قصددانستم ولی به هر چند که جواب سوالم را می

 "او هم در حال ایفای نقش خود در طرح الهی است."

 "ی گلف بازی به دیگران نماید؟حتی اگر شروع به آموزش نحوه"

لف را آموزش دهد. این نقش در این کار هرگز موفق نخواهد شد. نقش او این است که گلف بازی نماید نه این که گ"دکتر هو لن گفت 

 "برای فردی دیگر است. هر کدام از ما نقش خودمان را داریم.

اگر خدا به تو بگوید که چه کار بکن آن را انجام خواهی داد و "به ناگهان به یاد یک سطر از یکی از متون قدیمی بهبود خود افتادم: 

 "خواهد که انجامشدهی.نی است که خدا از تو میاهمشادمان خواهی بود. خوب، آنچه که در حال انجام آن هستی 
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ی مهم این است که در برابر نقش خود مقاومت نکنید. شاید من خیلی دلم بخواهد که شاعری همچون میشل مالون، بازیگری نکته

بازیگری، ورزش یا  ای به سان جک لندن شوم. حتی شاید بتوانم در شاعری،سازی نظیر فرانک زین یا نویسندهمثل جیمز کان، بدن

تر بگویم نویسم تا مردم را یا دقیقنویسندگی خیلی هم پیشرفت کنم. ولی نقش من این است که دیگران را تهییج نمایم. کتاب می

 خودم را بیدار نمایم.

 م.سازکنم شما را نیز بیدار میوقتی خودم را بیدار می
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 سیگار، همبرگر و کشتن الوهیت 

 دکتر ایهالیاکاال هو لن –گردد.های روح میاز وامپاکسازی باعث کاستن 

 

کنم صاحبان گشت. دوشنبه شب بود و در شهر کوچکی که من در آن زندگی مییک روز دکتر هو لن به دنبال چیزی برای خوردن می

ا به استراحت بپردازند. فقط کنند تها را تعطیل میان مشغولند و لذا اغلب دوشنبهگرها را به سرگرم کردن گردشها آخر هفتهمغازه

کردم دکتر هو لن یک همبرگر فروشی به اسم برگربارن وجود داشت که به فکرم رسید ممکن است باز باشد. از آنجایی که تصور می

ا خوردنم ی زندگی و عادات غذخواستم نام آنجا را هم بر زبان آورم. به عالوه با تغییراتی که در شیوهخورد حتی نمیغذای ناسالم نمی

های محل فروش غذاهای سریع بگذرم. ولی هر طوری بود موضوع را به دکتر هو لن کردم که از نزدیکیایجاد شده بود حتی جرات نمی

 گفتم.

 ."آید، به نظر عالی میرهمبرگ"او که پیدا بود خیلی هم به هیجان آمده است گفت

 "مطمئنی؟"پرسیدم 

 ."دوست دارماوه، بله، همبرگرهای خوب را خیلی "

ی غذای سالم و طبیعی به آنجا رفتیم و خودرو را پارک کردم. داخل شدیم و نشستیم. منوی غذا چندان شامل مواردی که نشان دهنده

 د نبود.نباش

 ."خورممن یک همبرگر دوبل و یک چیزبرگر دوبل با سس سفید می"دکتر هو لن گفت 

-شد. به عالوه نمیی قلبی بود. گوشت؟ پنیر؟ با سس سفید؟ باورم نمیه معنی سکتهمتحیر شده بودم. خوردن چنان غذایی به نظرم ب

 ها را سفارش دادم. فکر کردم که اگر برای آن شمن خوب باشد البد برای من هم خوب است.توانستم باور کنم که خودم نیز همان

 "کند؟آیا خوردن پنیر و گوشت و نان نگرانت نمی"از او پرسیدم 

 ."خورم. خیلی هم این چیزها را دوست دارماصالً. هر روز صبحانه یک سوسیس فلفلی می"او گفت 

 "واقعاً؟"

 ."کنیی غذا میخود غذا نیست که خطرناک است. بلکه مهم فکری است که درباره"برایم توضیح داد 
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تر باشد. ولی ی غذایی از طرز فکر مهممادهکردم هر چند که چنین حرفی را قبالً هم شنیده بودم ولی هرگز باورم نشده بود. فکر می

 نمودم.شاید هم اشتباه می

اگر با  گویم که دوستت دارم! دوستت دارم!قبل از این که غذایی را بخورم در ذهنم و خطاب به آن می"وی باز هم توضیح داد. 

تقصیر من هم نیست! بلکه چیزی است که  گردد تقصیر تو نیست! حتیام میکنم که باعث بیماریخوردنت چیزی را وارد بدنم می

 "برم چون دیگر پاک شده است.خورم و از آن لذت میشود احساس مسئولیت بنمایم! سپس غذا را میباعث می

ی نکات مربوط به سالمتی و هشدارهای غذایی کرده بودم یک بار دیگر افکارش مرا متعجب و بیدار ساخت. وقت زیادی را صرف مطالعه

توانستم از خوردن یک همبرگر ساده هم لذت ببرم. تصمیم گرفتم آن را پاکسازی ی در این باره گیج شده بودم که حتی نمیو به قدر

 کنم. وقتی غذا را آوردند با اشتها آن را خوردیم.

ز را گرفت و بعد از او این بهترین همبرگری بود که تا به حال خورده بودم. به قدری تحت تاثیر قرار گرفته بود که سراغ آشپ"او گفت 

دانست که چه باید که عادت نداشت مردم بابت همبرگرهایی که خیلی سرخ شده بودند از او تشکر کنند نمیهم تشکر نمود. آشپز 

 بگوید.

 من هم همین طور.

 

ان نفسم بند آمد. کنار دادم به ناگهام را به دکتر هو لن نشان میوقتی داشتم گوشه و کنار منزلم و از جمله محل تمرینات ورزشی

ی ها سیگار بکشد ولی شیوهها ورزش کند و شبآید که کسی صبحابزارهای ورزشی سیگار هم دارم. هر چند که به نظر عجیب می

 ی سیگار کشیدنم چیزی بگوید.زندگی من این طور بود. نگران بودم که دکتر هو لن درباره

ی هایی را که برای شرکت در دورهمشهور بر روی دیوارهای آنجا و همین طور تاییدیهسازان های مختلف ورزشی، تصاویر بدندستگاه

 ولی آنها را دید. .تناسب اندام گرفته بودم نشانش دادم. سعی کردم که او را از سیگارهایی که روی صندلی قرار داشتند دور کنم

 "این چیست؟"پرسید 

 ."سیگار"آهی کشیدم و گفتم 

 "کشی؟میموقع ورزش سیگار "
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ام کنم و به خاطر زندگینشینم، دود میی من است. آنجا میها موقع مراقبهدهم. شبها انجام مینه، نه، این کار را شب"توضیح دادم 

 "م.نمایشکر می

خره شروع دهند چرا سیگار کشیدن برای سالمتی بد است بر سرم بریزد. باالاندکی ساکت ماند. منتظر بودم که آماری را که نشان می

 به صحبت نمود.

 "کنم که زیبا است.فکر می"

 "واقعا؟"پرسیدم 

 "ای باید سیگار بکشی.کنم که وقتی در آن خودروی پانوز هم نشستهفکر می"

 "ام و سیگاری بر لب دارم عکسی از من بگیرند؟منظورت چیست؟ یعنی در حالی که در خودرو نشسته"

 "توانی سیگاری هم بکشی.ع گردگیری و برق انداختن آن میشاید، ولی در این فکر بودم که موق"

خواند کردم که به خاطر سیگار کشیدن مرا مسخره کنی. یکی از کسانی که مقاالت مرا در وبالگم میفکر می"باالخره به او گفتم 

 "رسانم.م آسیب میکنم و به خودمتوجه اشاراتم به سیگار شده و برایم نوشته بود که با این کار سم وارد بدنم می

در .دادندکه چپقی را به همدیگر میاست پوستان آمریکا این بوده نمایم که آن فرد هرگز نشنیده بوده که رسم سرختصور می"او گفت 

 "ی گذر و نوعی پیوند و مشارکت در میان خانواده بوده است.قبایل آنها دود کردن به معنی اجازه

کند. وقتی فکر دکتر هو لن مهم این است که به همه چیز عشق بورزیم. با این کار آن چیز تغییر مییک بار دیگر فهمیدم که از نظر 

دانید بد است. هر چیزی در سنت باستانی مردم نمایید که سیگار کشیدن بد است پس بد است. همبرگر هم وقتی آن را بد میمی

 باشد.یی بزرگ هم عشق مگردد و شفا دهندههاوایی از فکر شروع می

 کردم. ولی دیگران احساس مرا نداشتند.سرانجام داشتم منظور او و این را که رسیدن به وضعیت صفر چقدر مهم است درک می

و در جریان آن از تجربیاتی گفتم که با دکتر هو لن داشتم و اکثر آنها را هم در این  برگزار کردمها یک همایش اینترنتی یکی از شب

نمودند. دادم درک میرسید که آنچه را که توضیح میدادند و به نظر میایی طرح کردند. به دقت گوش میهام. پرسشکتاب بیان نموده

اند. با وجود این که تمامی ی تفکر عادی خود برگشتهولی در انتهای مکالمات تلفنی و با کمال تعجب متوجه شدم که به همان شیوه

زدند. هر چند که همه درصد مسئولیت زندگی خود را بپذیریم ولی باز هم راجع به دیگران حرف می صد آنان پذیرفته بودند که ما باید

 باشد اما دوباره به سراغ عادات قدیمی خود رفتند.قبول کرده بودند که آنچه که دکتر هو لن به من آموخته است قدرتمند می
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 "شوم.که بعد از آن بگویم تبدیل میبه هر چه چون خواهم بگویم متاسفم من نمی"یکی از آنها گفت 

. ولی فقط گفتم "توانیم آن را هم پاکسازی نماییمخوب، می"خواستم بگویم دانستم که این سخنش صرفاً یک باور است میمن که می

 ."بخش است انجام دهیدتان نتیجهگوید که هر کاری را که برایدکتر هو لن می"

 صد هم باید در این مورد پاکسازی نمایم. هر چه باشد اگرمن قبول دارم که این کار در ابتدا ناامید کننده بود. اما بعد فهمیدم که 

باشند. اگر تنها ابزار پاکسازی درصد مسئولیت تجربیاتم را بپذیرم باید بدانم که رفتار و گفتار آنها نیز اکنون بخشی از تجربیاتم می

بینم در درون خود بینم پاکسازی نمایم. چون آنچه که میاست پس من هم باید به خاطر آنچه که در دیگران می "تت دارمدوس"گفتن 

 من است.

ها باشد. چیزی در خارج وجود ندارد. هر چه هست در درون ما است. ی قسمتشاید درک این قسمت از هو اوپونو پونو دشوارتر از بقیه

 کنید.کنید در درون خودتان تجربه میهر چه را که تجربه می

 

میلیون نفری که به رئیس جمهوری رای دادند که من از او  پنجاه پس آن"یکی از آنها با طرح این سوال چالشی را برایم ایجاد نمود 

 "ام!شوند؟ واضح است که من هیچ نقشی در این کار آنها نداشتهآید چه میخوشم نمی

 "کنی؟یلیون نفر را در کجا تجربه میم پنجاه آن"از او پرسیدم 

بینم. واقعیت این است ها را در تلویزیون میخوانم و آنی آنها میکنم؟ دربارهمنظورت چیست که آنها را در کجا تجربه می"جواب داد 

 ."اندکه آنها به او رای داده

 "کنی؟ولی این همه اطالعات را در کجا تجربه می"

 ."اخباردر سرم و به صورت "

 "درون خودت، درست است؟"پرسیدم 

 ."میلیون نفر که در درون من قرار ندارنددر بیرون از من هستند. پنجاه آنها کنم ولی خوب، بله، اطالعات را در درونم پردازش می"

 ."وجود ندارند کنی چون اگر به درونت نگاه ننمایی آنهاولی عمالً همین طور است. آنها را در درون خودت تجربه می"گفتم 

 ."توانم بیرون را بنگرم و آنها را ببینمولی می"
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چیزی باشد. اگر پردازش نکنی آنگاه کنی در درون خودت میبینی. هر چه که پردازش میآنها را در درون خودت می"تاکید کردم 

 ."وجود نخواهد داشت

 "در آنجا نباشد آنگاه آیا این افتادن صدایی دارد؟این حرفت مثل این است که بگویی اگر درختی در جنگل بیفتد و کسی "

 "دقیقاً."

 "این احمقانه است."

 "دقیقاً. ولی راه رسیدن به مقصود همین است."گفتم 

 "ات چه خواهد بود؟توانی بگویی که فکر بعدیآیا می"سپس تصمیم گرفتم که او را باز هم بیازمایم. پرسیدم 

 تواند.دهد ولی دریافت که نمیخواست جوابی بمدتی ساکت ماند. می

توانی آن را بر زبان آوری. ولی خود فکر بینی کند. هر گاه به ذهنت برسد میاش را پیشتواند فکر بعدیهیچ کسی نمی"توضیح دادم 

اساس آن عمل خیزد. تو هیچ کنترلی بر آن نداری. تنها اختیاری که داری این است که وقتی فکرت پدید آمد بر از ناخودآگاهت بر می

 "بکنی یا نکنی.

 "شوم.متوجه نمی"

اهت ایجاد شده است. برای این که خواهی بکنی ولی فکر در ناخودآگتوانی هر کاری را که میوقتی فکرت پدید آمد می"توضیح دادم 

 "هن ناخودآگاه را پاکسازی نمایی تا به افکار بهتری برسی باید کار دیگری را انجام دهی.ذ

 "مثل؟"

 ی آن هستید.منظورم همین کتابی بود که شما در حال مطالعه "خوب، در حال نگارش کتابی راجع به این موضوع هستم."دادم  جواب

 "میلیون نفر دارد؟ پنجاه و این چه ربطی به آن"

توانی انجام دهی این باشد. تنها کاری که میاش در درون خودت میی افکارت در خارج از تو وجود دارند. همهآنها به اندازه"گفتم 

تر و خیزند مثبتتخلیه گردد. در اثر پاکسازی افکاری که بر می هستندهایی که در آن است که پاکسازی نمایی تا انبار ذهنت از برنامه

 "گردند.تر میتر و حتی عاشقانهسازنده

 "ی اینها احمقانه هستند.کنم که همههنوز هم فکر می"او گفت 
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 "کنم.این مورد پاکسازی میدر "جواب دادم 

 

دهم که او اصالً موضوع را در نیافته باشد. ولی اگر من بخواهم به محدودیت صفر برسم باید مسئولیت کامل درک احتمال زیادی می

ب را به من ی من است. این واقعیت که او آن مطالی او نیز برنامهی من است. برنامهی او همان حافظهنکردن او را هم بپذیرم. حافظه

گردد. به هنگام نگارش این سطور و با تایپ گفت بدین معنی است که در آنها با او شریکم. لذا هرگاه از آنها پاک شوم او هم پاک می

به هنگام کار، نوشتن، خواندن، بازی،  "دوستت دارم". ذکر "دوستت دارم"گویم کردن هر کلمه و موضوع و در برابر رایانه مداوم می

دهم تا هر آنچه را که میان من و صفر قرار گرفته است ای است که برای پاکسازی انجام میوقفهیا فکر کردن همان تالش بیصحبت 

 برطرف نمایم.

 توانید حس کنید؟آیا عشق مرا می

 

ی چهارم پره"گفت یک روز صبح دکتر هو لن به من گفت که عالمتی را برای من دیده که یک شبدر چهار پره در آن بوده است. او 

دید نمود. مطمئن نبودم که به کجا ای را صرف تشریح آنچه که با چشم دلش یا در هوا میچند دقیقه "است.رنگ مثل زبان و طالیی 

 خواهد برسد. خودش نیز همین طور بود.می

 "باید هنرمندی را برای کشیدن آن عالمت پیدا کنی."گفت 

ای و هنری به شهر رفتیم. ناهار خوردیم و چند مغازه را هم دیدیم. در اولین مغازه قطعات شیشهمدتی بعد برای قدم زدن به داخل 

اگر عالمت یا "دار مشغول بودیم او گفت رسیدند. هر دوی ما تحت تاثیر آنها قرار گرفتیم. در حالی که به تحسین هنر مغازهفروش می

 "ن بکشیم.تاتوانیم آن را برایطرحی در نظر داشته باشید می

از صفر به معنی  چشمه گرفتنرسدکتر هو لن لبخندی زد و به سوی من خم شد. من نیز لبخندی زدم و به سوی او خم شدم. 

 باشد.هماهنگی می

 

ای که در رابطه با یک فیلم داشتم کار را متوقف نمایم. این فیلم هم به هنگام نگارش این بخش از کتاب مجبور شدم که برای مصاحبه

ی فکر نکردن مهم نیستند. سعی یه به راز و موضوع آن سالم شدن به کمک اندیشه است. در ابتدای مصاحبه گفتم که افکار به اندازهشب
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دهید که شما را شفا بخشد و نه این که شما کردم بودن در وضعیت صفر را تشریح کنم و گفتم که با این کار به الوهیت اجازه می

برد. ولی به هر ام را زیر سوال میگویم. بخشی از وجودم سالمت عقالنیمئن نبودم که چرا چنین سخنانی میخودتان را شفا دهید. مط

 حال ادامه دادم.

پس از این که دوربین را خاموش کردند بانویی که تمامی ماجرا را دیده بود اظهار داشت که او هم با وارد شدن به وضعیت صفر مردم را 

فکری آنها را شفا گرفت با ورود به وضعیت صفر و بیاو پزشک بود و اکنون وقتی در کنار حیوانات بیمار قرار میدهد. از قضا شفا می

 اند.های بعدی پیدا بود که کامالً خوب شدهاند و در عکسهایی را نشانم داد که به آب مروارید دچار بودهداد. تصاویری از سگمی

م تا حرف او را ایتوانم پاکسازی نمقدرت به تمامی در دست او و نه در دست من است. من فقط مییک بار دیگر الوهیت نشانم داد که 

 بشنوم و از آن اطاعت کنم.

 

ها است که به مطالبش ی آثار پرفروش و استاد کمک به خود بودم. سالدیشب یک ساعت و نیم مشغول گفتگوی تلفنی با یک نویسنده

ام. از آنجایی که او هم کارهای مرا دوست هایش عضو شدههایش هستم. در گروه دریافت کنندگان پیامی کتابعالقه دارم. عاشق همه

 مان باعث حیرتم شد.هایدارد طبیعتاً باالخره با هم تماس گرفتیم و صحبت نمودیم. ولی موضوع صحبت

فاق افتاده بود برایم بیان نمود. وی قربانی آن متخصص رشد فردی ماجرای واقعی و وحشتناکی را که در چند سال گذشته برایش ات

های مکتوبش دادم در این فکر بودم که وقتی او در پیامداشت. وقتی به این سخنان گوش می دوستشهای کسی شده بود که بدرفتاری

 تواند ادعا کند که قربانی گردیده است. گوید چگونه میاز پذیرش مسئولیت زندگی خود می

حتی آن متخصص کمک به خود که سعی دارد به ما یاد دهد که چگونه زندگی کنیم )و از جمله  –قریباً همگان بعد دریافتم که ت

کنند آنچه که در رسند که فکر میاند. به جایی میکنند. هنوز هم بخشی از معما را گم کردهدانند که چه میاصالً نمی –خودم( 

برای دیگران نیز همین طور خواهد بود. ولی زندگی این طور نیست. ما با هم تفاوت  شان کارایی داشته است در آینده وگذشته برای

افتد و یک بار دیگر اختیار زندگی اید اتفاقی میکنید راز آن را دریافتهداریم و زندگی نیز همیشه در حال تغییر است. هر بار که فکر می

 دهید.را از دست می

از اینها برداریم و به الوهیت اعتماد کنیم و در عین حال همواره به پاکسازی افکار و تجربیاتی که آموزد که دست دکتر هو لن به ما می

کن نماییم و ها را ریشهتوانیم برنامهباشیم. اگر این کار را پیوسته انجام دهیم میمشغول نمایند در راه گوش سپردن به الوهیت بروز می

 گی بر آییم. ی زندبا راحتی و ظرافت  بهتر از عهده
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. وقتی "دوستت دارم"گفتم دادم در دل و خطاب به الوهیت میهای کمک به خود گوش میی کتابهای نویسندهی غصهوقتی به قصه

 آمد.بارتر و شادتر میهایش تمام شدند به نظر سبککه حرف

 

مستخدم شما نیست. نباید از او چیزی بخواهید. فقط باید خداوند "کند همان طور که دکتر هو لن دائماً به من و دیگران یادآوری می

 "پاکسازی کنید.

آزارند. روزی از او پرسیدم که آیا هایم او را میاز مدتی که با دکتر هو لن سپری نمودم بسیار لذت بردم. اصالً به نظرم نیامد که پرسش

سال بود که به انجام هو اوپونو پونو مشغول بود. قطعاً  15بیش از تری هم برای پاکسازی وجود دارند. هر چه باشد او های پیشرفتهروش

 ساخته یا به آنها رسیده بوده است. "دوستت دارم"های دیگری عالوه بر در این مدت برای پاکسازی خاطرات روش

 "کنی؟این روزها چه چیزی را پاکسازی می"پرسیدم 

 ."کشتن الوهیت"ای کرد و گفت خنده

 متحیر ماندم.

 "کشتن الوهیت؟"دانستم منظورش چیست تکرار کردم حالی که نمی در

که برای رسیدن به مقصود باید الوهیت  اندهم یک مرحله از وضعیت صفر فاصله دارد. به من گفته شهوددانم که حتی می"توضیح داد 

 ."را بکشم

 "کشی؟ولی الوهیت را چه طور می"

 ."با تداوم پاکسازی"وی گفت 

دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش، "گشت داد باز میای که تمامی جراحات را شفا میهمیشه، همیشه به همان جملههمیشه، 

 ."متشکرم

 

معرفی کنم. دو روز بود که در آنجا که به لهستان رفته بودم تصمیم گرفتم که طرز فکر وضعیت صفر را به شنوندگانم  1001اواخر سال 

زدم. مردم آنجا ذهن بازی داشتند، دوست داشتنی و عالقمند به یادگیری حرف میعامل جذب  پنوتیزمی و کتابمیراجع به بازاریابی ه
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تان وجود دارد هستید و بودند. لذا آنچه را که در اینجا به شما گفتم برای آنان نیز بیان نمودم: این که شما مسئول هر چه که در زندگی

 باشد.می "دوستت دارم"ی ی سادهلهراه شفا بخشیدن هر چیز هم ذکر جم

فهمند. با این وجود یک تک کلماتم را میرسید که تکهر چند که شنوندگان برای درک سخنانم به مترجم نیاز داشتند ولی به نظر می

 نفر سوال جالبی از من نمود:

ها ایم، هیتلر بر شهر ما بمب ریخت، سالجنگ داشتهمردم لهستان تمام روز را به دعا و رفتن به کلیسا مشغولند و با این وجود قبالً "

 "ایم. پس چرا آن دعاها مفید نبودند و این روش هاوایی چه فرقی با آنها دارد؟یم و بسیار رنج بردهاهبا حکومت نظامی زندگی کرد

کرد. سرانجام این گونه کمکم میاندکی اندیشیدم تا پاسخ درستی به او بدهم و آرزو کردم که ای کاش دکتر هو لن در کنارم بود و 

 جوابش را دادم:

کنند باور ندارند که خدا به آنان گوش گویند. اکثر کسانی که دعا میرسند تا آنچه که میکنند میمردم بیشتر به آنچه که حس می"

کنند یعنی آنچه که آن را حس میپردازند و این بدین معنی است که از نماید. اغلب از سر ناچاری به دعا میشان میدهد یا کمکمی

 "بیشتر جذب خواهند نمود. ناچاری

آمد که سوال کننده پاسخ مرا درک کرده و آن را پذیرفته باشد. سرش را به عالمت تایید تکان داد. با این وجود وقتی به به نظر می

داده است. او این ایمیل را در جوابم چگونه پاسخ می ای برای دکتر هو لن نوشتم و از او خواستم که بگویدایاالت متحده باز گشتم نامه

 فرستاد:

 

 آاو آکوا:

شود پاکسازی کنم از بابت این موقعیتی که برایم فراهم کردی تا هر آنچه را که در درون من است و باعث طرح این سوال از جانب تو می

 متشکرم.

ام نوه"کردم حضور یافته بود و در وقت استراحت به من گفت گزار میدو سال پیش یک آمریکایی در کالسی که در والنسیای اسپانیا بر

 "به سرطان مبتال بود. برایش دعا کردم و از خدا خواستم که نمیرد ولی او مرد. چطور چنین چیزی ممکن است؟

که در درون شما جریان دارد و  نمودید و از او برای هر آنچهاید. بهتر بود که برای خودتان دعا میبرای فردی اشتباه دعا کرده"گفتم 

 "کردید.تان گردیده است طلب بخشایش میباعث بیماری نوه
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-دانند. دعاها به ندرت آنچه را که توسط فرد و در خودش جریان دارد هدف میکنند نمیمردم اغلب خودشان را منبع آنچه که تجربه می

 گیرند.

 آرامش من ایهالیاکاال

 

ب کالمش این بوده است که چیزی در خارج از ما وجود ندارد. اغلب بارها و بارها لُکه داد خیلی خوشم آمد.  ایاز جواب کامالً صادقانه

د که گویی هیچ قدرت یا مسئولیتی ندارند. ولی در هو اوپونو پونو شما کامالً مسئولید. یننماکنند به شکلی رفتار میمردم وقتی دعا می

هر چیزی است که در درون شما جریان دارد و باعث پدید آمدن شرایط بیرونی گردیده است.  هم برای طلب بخشایش به خاطر "دعا"

یابید ی کار هم این است که به الوهیت اعتماد کنید تا شما را شفا دهد. وقتی شما شفا میدعا نوعی ارتباط مجدد با الوهیت است. بقیه

 رون شما است.شوند. همه چیز، بدون استثنا، در ددیگران نیز چنین می

ی زمانی باید به یاد داشته باشیم که در این برهه"به خوبی توضیح داده است:  کلمات شفابخشلری داسی این امر را در کتابی به نام 

اعتنایی به آن مگر این که با بی –کند درصد موارد کار می صد . درو شکست در آن راهی نداردکارکرد دعا برقراری پلی با مطلق است 

 "مانع تحققش گردیم.

 داد.کردم آزارم میولی یک چیز در کاری که با دکتر هو لن می

ام های قبلیشدم که محتوای تمامی کتابیافتم نگران این میهایی دست میکردم و به بینشبه مرور که به لحاظ فکری رشد می

-دهم. ولی اکنون که سالقدرت تصمیم را مورد ستایش قرار می عامل جذبشوند. مثالً در اند و لذا باعث گمراهی مردم میاشتباه بوده

به است.  شهودباشد و منشا اصلی قدرت در و آلت دست نفس می بازی احمقانهیک گیری دانم که تصمیمگذرد میها از نگارش آن می

بسیاری افراد و از جمله خودم از تجسم و باشد. دانم که راز بزرگ شاد زیستن همراهی با زندگی و نه کنترل آن میعالوه اکنون می

دانم که این کار ضرورتی ندارد. بهتر است در حالی که پیوسته اند. اآلن میکردهجمالت تاکیدی برای دست کاری امور دنیا استفاده می

 نمایید با جریان زندگی همراه گردید.آید پاکسازی میهر آنچه را که پیش می

هایی باشد. اولین کتابام میهای مرموز و مورد عالقهقاعدتاً نویل گودارد داشته است. نویل یکی از نویسندهتازه به احساسی رسیدم که 

قانون و "اند. وی آن را در کتبی همچون بوده "حس نمودن واقعیت"ی ایجاد واقعیت زندگی خود از طریق که نوشته است درباره

نیز تسلیم  "وعده"ی احساس بود. منظور از یی شما در تاثیر گذاشتن بر جهان به وسیلهراجع به توانا "قانون"نامید. "قانون" "وعده

 خواهد بود.تان میشدن در برابر آنچه که خدا برای

http://VatanPdf.com

http://VatanPdf.com


 

145 
 

نامید آغاز نمود. می "تصور بیدار"خواهید و یا آنچه که ی دستیابی به چیزهایی که میی نحوهنویل کارش را با آموزش مردم در زمینه

در خدمت "گردد. عنوان اولین کتابش خالصه می "نمایدتصور واقعیت را خلق می"یعنی  اشی قصار مورد عالقهآن در جملهمفهوم 

است. کافی است به  "در خدمت شما"بود و من بعدها آن را مجدداً منتشر ساختم. وی در آن تشریح کرده است که دنیا در واقع  "شما

نوشت از قدرت  6353هایی که بعد از تان فراهم شود. ولی پیدا است که نویل در کتابتا برایخواهید الوهیت بگویید که چه می

 شما انجام دهد.از طریق بزرگتری آگاه شده بود: دست از کنترل کردن بردارید و بگذارید الوهیت کارش را 

کند آنچه را که اش را از بازار جمع مییوب اولیهتوانسته است همچون خودروسازی که احتماالً خودروهای معمساله این است که او نمی

زنم که این اند یا خیر. حدس میدانم که آن موارد باعث آشفتگی او گشتهدر کتب ابتدایی خویش نگاشته است جمع نماید. اصالً نمی

اندازهای خواهند از دستیبرای مردمی که م "قانون"نمود که طور نبوده باشد. وی آنها را هم در دنیا باقی گذاشت چون حس می

کردم که آنها مردم را گمراه خواهند آوری نمایم. احساس میام را جمعهای اولیهخواستم کتابزندگی بگذرند مفید باشد. اما من می

 ام.کنم خدمت بدی به مردم ارائه دادهنمود. به دکتر هو لن گفتم که حس می

هایت در همان جایی های مختلفی قرار دارند. کتاباند. مردم در طول مسیر در پلهبودههایت مثل پله کتاب"دکتر هو لن توضیح داد 

گردند. نیازی ی کتاب بعدی میگیرند آمادهها برای رشد خود بهره میزنند. به تدریج که از کتابکه مردم هستند با آنها حرف می

 "هستند.آوری کنی. تمامی آنها عالی هایت را جمعنیست که کتاب

توانستم بگویم این اندیشیدم تنها چیزی که میی خوانندگانم در گذشته، حال و آینده میهایم، نویل، دکتر هو لن، همهوقتی به کتاب

 ."متاسفم، لطفاً مرا ببخش، متشکرم، دوستت دارم"بود که 

 پاکسازی. پاکسازی. پاکسازی.
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 حقیقت ماجرا

 دکتر جو وایتلی –است. تقصیر شما نیست بلکه مسئولیت شما

 

 دانستم.را که در بیمارستان روانی کرده بود نمی آنچهکارم با دکتر هو لن تمام نشده بود. هنوز تمامی ماجرای 

 "ران را ندیدی. هرگز؟اهرگز بیم"روزی مجدداً از او پرسیدم 

-هرگز. روزی یکی از آنها را دیدم و او به من گفت که میکردم ولی به عنوان بیمار در دفتر کارم میآنها را در راهرو مالقات "وی گفت 

 "ای انجام دهی.توانستهم که این کار را به خوبی میدانمیتوانستم تو را بکشم. جواب دادم که من هم دانی که می

روز سه چهار بار دعواهای  کاران بیمار روانی آغاز نمودم هروقتی کارم را در بیمارستان ایالتی با جنایت"دکتر هو لن در ادامه گفت 

-را به انفرادی می انزدند، آنبند میبه آنها دستبیمار در آنجا بودند.  سی افتاد. در آن زمان حدوداساسی میان بیماران اتفاق می

پشت  ،از ترس این که مورد حمله واقع شوند ،ی خروج از بخش را نداشتند. پزشکان و پرستاران به هنگام عبور از آنجاانداختند یا اجازه

زدند، بند نمیکردند. پس از فقط چند ماه پاکسازی تغییرات کاملی را در جهت بهبودی شاهد بودیم: دیگر دستبه دیوار حرکت می

 دادند که بخش را ترک گویند و به کار و ورزش بپردازند.زندان انفرادی در کار نبود و به آنان اجازه می

 او برای آغاز چنین تحولی دقیقاً چه کار کرده بود؟ اما

 راپذیرفتم. باید افکار مسموم خودم باید مسئولیت کامل خودم را در پدید آمدن مشکالتی در بیرون از وجود خودم می"وی گفت 

 "د.نمودم. بیمارها هیچ اشکالی نداشتند. اشکاالت در خود من بودنق جایگزین میشپاکسازی و آنها را با ع

 کردند و لذا او به همه چیز عشق ورزید.دکتر هو لن توضیح داد که بیماران و حتی کارکنان بخش عشقی را حس نمی

چسبید و خیلی زود دیوارها نمی بهزدند آمیزی نیاز دارند. ولی هر چه رنگ مینگاهی به دیوارها انداختم و دیدم به رنگ"به من گفت 

شان دارم. بعد از مدتی کسی به این فکر افتاد که دیوارها را رنگ بزند و این بار دیوارها گفتم که دوستشد. این بود که به کنده می

 "رنگ به دیوار چسبید.

ی صحبت کردن از جانب کم داشتم به این نحوه. ولی کمباشدمیتوانم بگویم این است که عجیب کمترین چیزی که در این مورد می

 پرسیدم.نمود می. باالخره باید سوالی را که بیش از همه مرا تحریک میکردمدکتر هو لن عادت می

 "ی بیماران از آنجا مرخص شدند؟آیا همه"
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ی افرادی که در آن بخش بودند شفا پیدا به جای دیگری انتقال یافتند. ولی بقیه ونشدند  مرخصدو تن از آنان هرگز "او گفت 

 "نمودند.

 داد کمک نمود.حقیقتاً به درک من از آنچه که انجام می ای را اضافه کرد کهبعد نکته

ای به اوماکا او کاال هاماگوچی بنویس. وی در دورانی که من در آنجا بودم به ها را بدانی نامهخواهی شرایط آنجا در آن سالاگر می"

 "کرد.عنوان مددکار اجتماعی کار می

 من هم چنان کردم. وی این نامه را برایم نوشت:

 

 جوی عزیز،

 ت موقعیتی که در اختیارم قرار دادی متشکرم.باب

-این را باید بدانی که این نامه را به کمک اموری النس اولیویرا که مددکار اجتماعی آن بخش بود و با دکتر هو لن همکاری داشت می

 نویسم.

اند. نام آن ت هاوایی تاسیس شده بود مامور کردهکه جدیداً در بیمارستان روانی ایال جنایی روزی متوجه شدم که مرا به بخش پزشکی

داشتند که اغلب مرتکب جنایات شنیعی از قبیل قتل، گذاشته بودند. زندانیان بیماری را در آنجا نگه می "شدیداً امنیتی"بخش را 

دادند که به یا احتمال میی جنسی از کودکان و یا ترکیبی از آنها شده و تشخیص داده بودند تجاوز، حمله، سرقت، سوء استفاده

 اختالالت روانی جدی مبتال باشند.

برخی از آن زندانیان بیمار را به دلیل عدم سالمت عقلی گناهکار تشخیص نداده و به اقامت در آنجا محکوم نموده بودند. برخی هم 

ها و شرکت در ی کار )مثالً توانایی درک اتهامدامهای هم برای معاینه و ارزیابی شرایط برای اروانی بودند و نیاز به درمان داشتند و عده

ی دیگری هم تشخیص عدهدر مورد ی ذهنی بودند و دفاع از خود( در آنجا بودند. بعضی از آنها اسکیزوفرنیک، دو قطبی یا عقب مانده

یگانه و برتر از  که دگاه بقبوالنندبیمار روانی یا مضر به حال اجتماع هستند. کسانی هم بودند که سعی داشتند به داکه داده بودند 

 .باشندمیهمگان 

بند و کردند و فقط برای معاینه یا حضور در دادگاه و آن هم با دستساعته و هفت روز هفته در بخش محبوس می 12تمامی آنان را 

گذراندند که اتاقی قفل شده، با دیوارها و سقف بتونی و بدون پنجره توانستند بیرون بروند. بیشتر روز را در انفرادی میپابند از آنجا می
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-دادند و میان فعالیتهایشویی آنهم قفل داشت. بسیاری از آنان شدیداً تحت تاثیر دارو بودند. فعالیت کمی انجام میبود و حتی دست

 شان هم فواصل زمانی زیادی وجود داشت. 

نمودند فرار رساندند و سعی میکردند یا به خودشان آسیب میدیگر حمله می کارکنان یا بیمارانبیماران به  –رفت می "وقایع"انتظار 

کردند، نمودند، مواد مخدر مصرف میکارکنان در امور بیماران دخالت می –افتادند برای کارکنان هم زیاد اتفاق می "وقایع"کنند. 

زگاری داشتند، در بین روانشناسان، روانپزشکان و کارکنان اداری جابجایی خواستند، ناساگرفتند، غرامت میمرخصی استعالجی می

شدند و غیره و غیره. جای سخت، متغیر، افسرده کننده و وحشتناکی بود. حتی دار میها مشکلکشیها و سیمکشیزیاد بود، لوله

 کردند.گیاهان هم رشد نمی

هیچ کسی  ،ی تفریحی محصوری هم داشتبیشتر و محوطه منیتکه ا ،کردندحتی وقتی که مکان آن را به ساختمان جدیدی منتقل 

 توقع نداشت که تغییری واقعی پدید آید.

کند اوضاع را به هم بریزد و پیدایش شد فرض را بر این گذاشتیم که او هم سعی می "هایکی دیگر از آن روانشناس"این بود که وقتی 

 به محض این که بتواند از آنجا برود. ای را پیاده کندو بعدهای ویژهبرنامه

دهد. او اصالً بررسی و رسید که هیچ کاری انجام نمیولی آن بار نوبت دکتر هو لن بود که بیاید. او رفتاری دوستانه داشت و به نظر می

آمد و در جلسات مربوط به . اغلب دیر میآوردبه عمل نمیداد. هیچ درمان و آزمایش روانشناسی کرد و تشخیصی هم نمیارزیابی نمی

به نام شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو را  "عجیبی"نمود. در عوض روش ها نیز مشارکت نمیشد و در ثبت دادهبیماران حاضر نمی

های منفی و گذاشت که انرژیکرد و میدرصد مربوط بود. فقط به درون خودش نگاه می صد داد که با پذیرش مسئولیتانجام می

 ی درون شما برطرف گردند.ناخواسته

خندید، با د این روانشناس همیشه راحت و حتی از خودش راضی است! بسیار مییرستر از همه نیز این بود که به نظر میعجیب

ود این که آمد که با وجبرد. از آن طرف هم به نظر میکرد کامالً لذت میکرد و ظاهراً از آنچه که میبیماران و کارکنان شوخی می

 د ولی همه او را دوست دارند و از بودن در کنارش شادمانند.دهظاهراً کار چندانی انجام نمی

های انفرادی خالی ماندند. بیماران در مورد خودشان و محیط آنجا احساس مسئولیت کردند و بعد همه چیز شروع به تغییر نمود. اتاق

-هایی برای خودشان مشارکت نمودند. میزان مصرف دارو پایین آمد و به بیماران اجازه حها و طرریزی و اجرای برنامهحتی در برنامه

 دادند که بدون قید و بند از بخش خارج شوند.

-تر، جالب و مولد گردید. گیاهان نیز شروع به رشد کردند. مشکالت لولهتر، تمیزتر، فعالتر، امنتر، سبکآرام –بخش مزبور زنده شد 

رسید که کارکنان هماهنگ، افتادند و به نظر میبار به ندرت در بخش اتفاق میبه طور کامل ناپدید گشتند، وقایع خشونت کشی تقریباً
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های استعالجی و کمبود کارکنان باشد به زیادی کارکنان تبدیل شده اند. مشکل به جای این که تعدد مرخصیآرام و با اشتیاق گردیده

 که از آنجا برود.خواست بود و دیگر کسی نمی

 خصوصاً دو واقعه بودند که تاثیری فراموش نشدنی بر من گذاشتند.

 بیماری مبتال به توهم و پارانوئید در آنجا بود که قبالً به سختی به چند تن در بیمارستان و خارج از آنجا آسیب رسانده و بارها در آن

. هر بار که به ترسیدممیاز او  خیلیفرستاده بودند. شدیداً امنیتی و را به بخشبیمارستان پذیرش شده بود. این بار به دلیل ارتکاب قتل ا

 .گشتشد مو بر تنم راست میمن نزدیک می

آمد. ولی این بار موهایم راست نشدند. یکی دو سال بعد از آمدن دکتر هو لن او را دیدم که بدون قل و زنجیر در بخش به سوی من می

از کنار هم رد شدیم هیچ قضاوتی در مورد او نداشتم. واکنش معمول  بینم و حتی وقتی شانه به شانهمی کردم که فقط او راحس می

آید. هر چند که در در واقع متوجه شدم که او به نظر آرام می من در چنین مواقعی آماده شدن برای فرار بود که این بار اتفاق نیفتاد.

فهمیدم که چه اتفاقی افتاده است. دریافتم که او مدتی است که دیگر در قل لی بایستی میکردم وآن زمان دیگر در آن بخش کار نمی

وجود داشت این بود که برخی از کارکنان روش هو اوپونو پونو را که از دکتر  آنو زنجیر و در انفرادی نیست. تنها توجیهی هم که برای 

 بستند.هو لن آموخته بودند به کار می

ای گرفته بودم تا کمی از محیط کاری دور باشم و تی اتفاق افتاد که در حال تماشای تلویزیون بودم. مرخصی یک روزهی دیگر وقواقعه

ای را مورد ی سه چهار سالهدر تلویزیون پخش شد. او دختر بچه شدیداً امنیتی استراحت کنم. گزارشی از دادگاه یکی از بیماران بخش

تواند جریان دادگاه را طاقت بیاورد قتل رسانده بود. از آنجایی که این طور پنداشته بودند که او نمیبدرفتاری جنسی قرار داده و به 

هایی داده بودند که در آن زمان به احتمال زیاد به اش کرده بودند. چند روانشناس و روانپزشک او را معاینه نموده و تشخیصبستری

فرستادند و امکان آزادی مشروط افتاد و او را به بیمارستان ایالتی میصورت به زندان نمیشد. در این گناهی او منجر میصدور حکم بی

 گشت.هم برایش فراهم می

شد که او دکتر هو لن با این بیمار گفتگو نموده و او خواستار یادگیری روش شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو گردیده بود. گفته می

وده است به سان یک افسر بر انجام روش مزبور پشتکار و مداومت دارد. در آن هنگام وضعیت او را برای دار دریایی بکه قبالً تفنگ

 حضور در دادگاه مناسب تشخیص داده بودند و موعدی برای این کار تعیین شده بود.

کنند ولی او چنین ننمود. روز اهی میگنران و وکالی مدافع ایشان در چنین مواردی احتماالً همیشه ادعای بیابا وجود این که اکثر بیم

ع و ضی دادگاه در مقابل قاضی ایستاد و با حالت تواقبل از برگزاری دادگاه وکیلش را مرخص کرد. بعد از ظهر فردایش در جلسه
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چه  ای طول کشید تا قاضی دریافت که. هیچ کسی چنین انتظاری نداشت. چند لحظه"من مسئول و متاسفم"پشیمانی اظهار داشت 

 اتفاقی افتاده است.

اش دو سه بار با دکتر هو لن و این فرد تنیس بازی کرده بودم و با وجود این که او خیلی مودب و با مالحظه بود ولی من درباره

و حس کردم که تغییری اساسی در محیط  نمودممیهایی داشتم. ولی در آن زمان نسبت به او فقط احساس مهربانی و عشق قضاوت

رسید که تمامی افرادی که در اطراف گفتند و به نظر میدانان هم با مالیمت سخن میه نیز پدید آمد. اکنون قاضی و سایر حقوقدادگا

 بود. اوضاعیاو قرار دارند لبخندی از سر مهربانی بر لب دارند. عجب 

اوپونو پونو را بیاموزیم من با اشتیاق داوطلب شدم  این بود که وقتی دکتر هو لن روزی پس از بازی تنیس از ما پرسید که آیا مایلیم هو

گذرد و هنوز هم از آنچه که از دکتر هو لن در خواستم که بازی تنیس هر چه زودتر تمام شود. اکنون بیست سال از آن هنگام میو می

 بود. خواهم "عجیبش"بیمارستان ایالت هاوایی آموختم در هیبتم. تا ابد قدردان دکتر هو لن و فرایند 

کار شناخته شد ولی قاضی به نوعی پاداشش را خواهید بدانید باید بگویم که هر چند او گناهدادگاه آن بیمار را می حکمدر ضمن اگر 

-تقاضای او مبنی بر گذراندن دوران محکومیتش در یک زندان ایالتی در محل زادگاهش موافقت نمود. بدین ترتیب او می اداد و ب

 همسر و فرزندانش باشد.توانست نزدیک 

خواست بداند که آیا با وجود این که اکنون بیست سال از آن زمان گذشته است منشی سابق آن بخش همین امروز به من زنگ زد. می

های داشته باشد. ظرف هفتهای جلسهاند، ی نزدیک وقت دارد تا با کارکنان قدیمی، که اآلن اکثراً بازنشسته شدهدکتر هو لن در آینده

 .مانمگوش به زنگ خبرهای جدید میآید؟داند که چه پیش میآینده با آنان مالقات خواهیم نمود. چه کسی می

 آرامش

 اچ.او.

 

همین بود. دکتر هو لن واقعاً در آن بیمارستان معجزه کرده بود. او با تمرین عشق و بخشایش کسانی را که ناامید بودند و به طرق 

 گشتند متحول ساخته بود. جامعه محسوب میمختلف دورریزهای 

 این قدرت عشق است.
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 خواستم بیشتر بدانم.بدیهی بود که می

خواستم مطالب آن را به لحاظ درستی . میتا آن را بررسی کند ی این کتاب را نوشتم و برای دکتر هولن ارسال نمودمی اولیهنسخه

ن بیفزاید. یک هایی را که در بیمارستان روانی گذرانده بود به آماجراهای آن سال یببیند. همچنین طالب بودم که نکات فراموش شده

 هفته پس از دریافت کتاب این ایمیل را برایم فرستاد:

 

 آاو آکوا

دیگری هم گردد. هر چند که موارد ی کتاب محدودیت صفر مربوط میی متن اولیهنویسم و به مطالعهاین نامه را خطاب به تو و فقط تو می

 های بعدی بیان خواهم داشت.رایانامه هستند که باید به تو بگویم ولی آنها را در

 "کارت تمام است."مورنا بدون هیچ تاکید خاصی گفت 

 "کارم با چه تمام است؟"جواب دادم 

 "هاوایی تمام است. یکارت در بیمارستان ایالت"

باید دو هفته قبل از رفتنم این را به آنان "کردم ولی گفتم حس می 4891تان با وجود این که قطعیت کالمش را در آن روز در تابس

. البته آن کار را نکردم. یعنی دیگر هرگز به آنجا نرفتم که آن کار را انجام دهم. هیچ کسی هم از آن بیمارستان آن را "اعالم نمایم

 متذکر نشد.

ام دعوت کردند به بیمارستان نرفتم. دوستانم بدون من میهمانی را برگزار حتی وقتی هم که از من برای حضور در میهمانی خداحافظی

 تحویل دادند.  "بنیاد من"نمودند. هدایایم را نیز بعدها به دفتر 

مدتی را که در بخش پزشکی قانونی بیمارستان ایالتی هاوایی گذراندم خیلی دوست داشتم. افرادی را هم که در آن بخش بودند دوست 

 دانم چه وقت بود از روانشناس کارمند به عضوی از خانواده بدل شدم.زمانی که به درستی نمی داشتم. در

ی ها و نیروهای دیده و ندیدهها، دستهساعت را در نزدیکی کارکنان، بیماران، قواعد، سیاست بیست به مدت سه سال و هر هفته

 بیمارستان گذراندم. 
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 های فلزی، دارو و سایر اشکال کنترل افراد عادی و به لحاظ عملیاتی قابل قبول بودند.رزنجی های انفرادی،وقتی در آنجا بودم اتاق

 داند.زنجیرهای فلزی از میان رفت در آنجا بودم. چه زمانی؟ هیچ کسی نمیهای انفرادی و زمانی هم که استفاده از اتاق

 خشونت جسمانی و کالمی هم تقریباً به طور کامل از بین رفتند.

 خود به خود پایین آمد. مصرف دارو هم

-ی پزشکی بخش را برای تفریح و کار ترک میداند چه وقت بود بیماران بدون زنجیر و بدون نیاز به تاییدیهدر زمانی که هیچ کسی نمی

 کردند.

 ای صورت گرفت.تحول بخش از حالت دیوانگی و تنش به آرامش بدون هیچ گونه تالش آگاهانه

 حالت کمبود مزمن کارکنان به زیادی آنها هم به راحتی اتفاق افتاد.تحول بخش از 

 خواهم تصریح کنم که من عضوی فعال و نزدیک به دیگر افراد خانواده و نه صرفاً یک ناظر بودم.لذا می

نیز حاضر نشدم. در  این که هیچ گونه درمانی ارائه نکردم صحت دارد. هیچ آزمایش روانشناختی هم انجام ندادم. در جلسات کارکنان

 شد شرکت ننمودم. ولی در عوض از نزدیک با امور بخش سر و کار داشتم. ی افراد تشکیل میهایی که برای بحث دربارههمایش

پدید آمد در آنجا بودم. اولین باری هم که فعالیتی در  –پخت شیرینی برای فروش –اولین باری که طرحی برای کار در درون بخش 

 ای تفریحی در خارج از بخش اجرا شد در آنجا بودم.در آنجا بودم. اولین باری هم که برنامه –شستن خودرو  –خارج از بخش انجام شد 

دانستم. صرفاً بنا به هر دلیل را مفید نمیوظایف معمول یک روانشناس کارمند را انجام ندادم اما دلیلش این نبود که آنها هر چند که 

 ای که بود آن کارها را نکردم.ناشناخته

 نمودم.رفتم و در پخت شیرینی و بازی تنیس در خارج از بخش شرکت میولی در بخش راه می

م هر آنچه را که در درونم کردم. هر صبح و شاه بخش و به مدت سه سال پاکسازی بیش از هر کاری قبل، حین و پس از هر بار ورود ب اما

 نمودم.رسید پاکسازی گشت و هر چیزی را که راجع به بخش به ذهنم میجاری بود و به بخش مربوط می

 متشکرم.
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 دوستت دارم.

 آرامش من،

 ایهالیاکاال

 

دهد اما به تبیین آنچه که او به هنگامی که از این تصریح اخیر خیلی خوشم آمد. هر چند که تا حدی تواضع دکتر هو لن را نشان می

 کند.نیز کمک می بوددر استخدام بیمارستان بود انجام داده و نداده 

 –ش را هم برای آگاهی شما در کتاب بیاورم. او هم فقط با یک کلمه ارایانامهای برایش نوشتم و از او اجازه خواستم که این مجدداً نامه

 ."بله"جواب داد:  –تمهمان که از او انتظار داش

هایی را به اتفاق هم برگزار نماییم و البته مشترکاً هنوز کارم با آموزش از این مرد عجیب تمام نشده است. تصمیم گرفتیم که همایش

ا نیز مثل دانم. او این رکاران روانی را میی بیماران بخش جنایتاین کتاب را هم بنویسیم. حداقل حاال تمامی ماجرای شفا دادن همه

 ."دوستت دارم"شود: ی کار او بر خودش هم در دو کلمه خالصه میهر کار دیگرش انجام داده بود: با کار بر روی خودش. نحوه

توانیم انجام دهیم. اگر بخواهم شناخت خود از طریق هو اوپونو پونوی امروزینه را به البته این همان فرایندی است که من و شما نیز می

 شود:دهد در چند مرحله خالصه نمایم چیزی شبیه به این میدکتر هو لن آن را درس میشکلی که 

 پیوسته پاکسازی کنید. -6

 آیند عمل نمایید.تان پیش میهایی که برایها و موقعیتی ایدهبر پایه -1

 پیوسته پاکسازی کنید. -8

امکان هم دارد که راهی با حداقل مقاومت باشد. ممکن است ترین راه موفقیتی باشد که تاکنون ابداع شده است. همین. شاید این کوتاه

 ."دوستت دارم"گیرد: شود و پایان میاش هم با یک عبارت جادویی شروع میترین مسیر به سوی حالت صفر باشد. همهمستقیم

 است. محدودیت صفری همان راه ورود به منطقه این

 .شما را دوست دارمو البته 
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 موخره

 بیداریی سه مرحله

. دومین کارم هم این است که مردمی را که احیاناً خواب هستند اصالح کنمکار من در این دنیا دو وجهه دارد. اولین کارم این است که 

 دکتر ایهالیاکاال هو لن –باشد.تنها راه بیدار کردن آنها هم کار بر روی خودم میبیدار نمایم. تقریباً همگان در خوابند! 

 

 "کنید سال بعد در چه وضعیتی باشید؟فکر می"خبرنگاری از من پرسید  چند روز پیش

ی گفتم. دربارهها، اهداف و نیاتم میدادم. از طرحقبالً در پاسخ به چنین پرسشی صادقانه آنچه را که امیدوار بودم به آن برسم شرح می

گفتم. ولی به خاطر کارهایی بشوم، انجام دهم، بسازم یا بخرم سخن می قصد داشتمخواستم بنویسم و چیزهایی که هایی که میکتاب

کشم. این بود که با حقیقت همین ای برای آینده نمیزنم و نقشهکه با دکتر هو لن انجام داده بودم دیگر از اهداف و نیات حرف نمی

 لحظه جوابش را دادم:

 "آن را تصور کنم خواهد بود. توانمهر جا که باشم خیلی بهتر از آنچه که اکنون می"

دادم خودم هم آمده است. وقتی جوابش را می شهود برآن پاسخ از آنچه که در نگاه اول ممکن است دریابید عمق بیشتری دارد و از 

تی به ی بعدی عالقمندم. وقلحظه خیلی بیش از لحظه همینزده شدم. به عالوه نشان داد که در این روزها ذهنم کجا است: به شگفت

این روزها "گردند. همان طور که یک بار به دکتر هو لن گفتم کنم تمامی لحظات آینده نیز به خوبی آشکار میاین لحظه توجه می

 ."الوهیت احترام بگذارم قصدم این است که به قصد

از آن خوشش آمد. او هم چند  را به یکی از دوستانم گفتم. خیلی شهودمهمین چند دقیقه پیش سوال آن خبرنگار و پاسخ مبتنی بر 

های آن بردارید دهد و لذا حقیقت نهایی را دریافت: وقتی دست از نفس و خواستهماهی است که همراه با من هو اوپونو پونو انجام می

 دهید که شما را هدایت کند: الوهیت.به چیز بهتری اجازه می

و  "دوستت دارم"اند. اما با گفتن نیفتاده اتفاق شبهیک هاباشند. البته ایناین من جدید و درک جدید به تمامی بخشی از حیات من می

فکری نامیده گردد، هدایت روشن کنهتری، که ممکن است از جانب برخی نوعی بیداری و حتی شاید سایر اذکار به سوی آگاهی عمیق

-ی سفر معنوی در زندگی را میمود و اینها تقریباً نقشهام. دریافتم که برای رسیدن به این بیداری باید حداقل سه مرحله را پیشده

 سازند. مراحل مزبور از این قرارند:
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فکر مانیم. ایم. اکثرمان نیز همین طور میی ما با احساس این که قربانی هستیم به دنیا آمده. تقریباً همهشما قربانی هستید -6

نماییم . حس میهستندبه دنبال ما د با هر شکلی که به خود بگیرند ها، جامعه و افراد بیعنی دولت، همسایهکنیم که دنیا می

-هایی گرد میکنیم و در گروهزنیم، شکایت و اعتراض میی دنیا علت. غر میکه هیچ تاثیری نداریم. ما معلول هستیم و بقیه

 زند.شوند، حال ما را به هم میپا میهایی که گهگاه بر آییم تا با کسانی که رئیس ما هستند بجنگیم. زندگی، به جز میهمانی

خوانید که می را جادوی باوریا  عامل جذببینید یا کتابی نظیر میرا راز. روزی فیلمی مثل گیریداختیار خود را به دست می -1

خواهید قدرت تجسم آنچه را که می فهمید.را می قصدیابید که چه قدرتی دارید. قدرت دهد و در میتان را تغییر میزندگی

رسید. برخی موارد جادویی را هم شاهد خواهید بود و به بعضی نتایج و به آن می زنیددست به عمل میکنید و بعد درک می

 یابید. در کل زندگی خیلی هم خوب به نظر خواهد آمد.عالی دست می

فهمید که با قدرت هستند. می تان محدودیتیابید که نیات شما برایی دوم در می. مدتی پس از مرحلهشویدبیدار می -8

یابید که هرگاه خود را به قدرت برتری توانید همه چیز را کنترل نمایید. در میاید نمیجدیدی هم که در خود پیدا کرده

آگاهید که با  نمایید. لحظه به لحظهدارید و توکل میشوند. آنگاه دست از کنترل بر میتسلیم کنید معجزات بیشتر می

تشخیص دهید و بر اساس آن عمل کنید.  ،آیدتان میوقتی به سراغ ،آموزید که حس شهود خود راوند دارید. میالوهیت پی

توانید انجام دهید این است نمایید که بهترین کاری که مییابید که در زندگی توان انتخاب و نه کنترل دارید. درک میدر می

سازند. کالً به طور دائم در شوند و پیوسته شما را متعجب میمعجزات واقع میکه با هر لحظه موافق باشید. در این مرحله 

 به سر خواهید برد. گزاریحالت بهت، حیرت و شکر

اید اجازه دهید که ام و شاید شما هم اآلن همین طور باشید. از آنجایی که در این سفر با من همراه بودهی سوم رسیدهمن به مرحله

کنید آماده گردید یا آنچه را که اکنون تان بیشتر شرح دهم. شاید با این کار برای آنچه که به زودی تجربه میبرای ام رای بیدارینحوه

 .بفهمیدی آن هستید بهتر در حال تجربه

ام وی درونیای از الوهیت را دیدم. در همان چند روز اولی که با او بودم دست از گفتگدر اولین همایشی که با دکتر هو لن داشتم شمه

برداشتم و همه چیز را پذیرفتم. به آرامشی که تقریباً ورای درک بود رسیدم. عشق تکیه کالمم شده بود و آهنگی بود که همیشه در 

 گشت. ذهنم اجرا می

 ولی آن شمه به همانجا ختم نشد.

-آمد. لحن صدایش بر من اثر میمیکردم. مطمئنم که حالت تشدید پیش هر گاه در حضور دکتر هو لن بودم احساس آرامش می

 نمود.گذاشت و مرا با آرامش هماهنگ می
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دیدم. تصاویری به نامند. هاله و فرشته در اطراف مردم میی روحانی میحین همایش دوم حالتی برایم پدید آمد که برخی آن را بارقه

گردن نریسا دیدم. وقتی این را به او گفتم لبخندی زد. صرف ی را دور ی نامریآورم که چند گربهرسیدند. هنوز هم به یاد میذهنم می

 زدند.ش گشت. چشمانش برق نظر از این که آن تصویر حقیقی بود یا خیر حرفم قطعاً باعث تغییر حال

ها ه نشانهشود که در جلسات به سراغ آنان برود. هر گابیند و همین باعث میهایی بر فراز سر مردم میدکتر هو لن اغلب عالمت سوال

آید. روانپزشکان کسی را که چنین حرفی از دهانش در آید دانم که این امر به نظر احمقانه میمی"گوید ی ببیند مییا موجودات نامری

 "کنند.زندانی می

-ای تجلی خواستهدر اولین همایش آخر هفتهبه پشت سر معنی ندارد.  یستنالبته او حق دارد. ولی هر گاه بیداری پیش بیاید دیگر نگر

باشد گشایشی نیز به حساب ای برایم میها میدان انرژی برخی افراد را مشاهده نمودم. عجب هیبتی داشتند. این عالوه بر این که عطیه

انند تواست. اآلن اگر به چشمانم اجازه دهم آنها نیز می شد اکنون به کار افتادهآید. بخشی از مغزم که قبالً از آن استفاده نمیمی

. لبخندی حاکی از "آیدگوید. به نظرم همه چیز زنده میرسد که همه چیز با من سخن میبه نظر می"ببینند. به دکتر هو لن گفتم 

 آگاهی بر لب آورد.

بینی و طعمی ای از روشنی ساتوری داشتم. ساتوری به معنی شمهها یک تجربهی برگزاری همایش تجلی خواستهدر دومین آخر هفته

به سان توصیف گلی که به  ،گردید. شرح آنای با منبع حیات یکپارچه میشود و برای لحظهای باز میاز الوهیت است. گویی که پنجره

توانستم ناپدید شوم و تحول ناشی از محدودیت صفر را تجربه نمایم. ی آن میدشوار است. ولی با مشاهده ،ی دیگری تعلق داردسیاره

توانم آن را به یاد آورم و به سویش باز گردم. این در یک سطح عالی و همچون بلیت باشد. میمچون سنگ محک میآن تجربه برایم ه

توانم دارد. تنها کاری که میی همین لحظه باز میباشد که مرا از تجربهمیای بازگشت به نعمات است و در سطحی دیگر فقط خاطره

 بکنم پاکسازی است.

توانم حقیقتی را که کنم و آنگاه مینشینم و نگاهم را بر روی چیز خاصی متمرکز نمیای حضور دارم آرام میدر جلسه کهگاهی اوقات 

-ی زیرین زندگی را درک میشود. سپس الیهدر ورای آن وضعیت قرار دارد ببینم. گویی که گذر زمان متوقف یا حداقل آهسته می

توانید آن را بینش نقاشی را بردارید و بعد شاهکاری که در زیر آن نهفته است آشکار گردد. می ی روی یکنمایم. مثل این است که الیه

شود ( در وضعیت صفر ناپدید می"آاو آکوا")یا حتی  "جو وایتلی"گویم ی ایکس یا نگاه الهی بنامید. من که میاشعه دیدگاهروحانی، 

. در آنجا هیچ سر در گمی نیست و همه چیز واضح دارندوجود دارند. وجود  های صفرد. محدودیتنبینیا دست کم چشمانم چنین می

 است.

هایی دارم. وقتی لری کینگ گردم. هنوز هم چالشنامند باز میکنم. هنوز هم به آنچه که واقعیت میهمیشه در آن حالت زندگی نمی

دارم. دکتر هو لن گفت که ما همیشه مشکل هم بله، هنوز  از من پرسید که آیا روزهای ناخوشایندی هم در زندگی دارم جواب دادم که
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و پاکسازی مداومت داشته باشم  "دوستت دارم"خواهیم داشت. هو اوپونو پونو هم روشی برای حل مشکالت است. تا وقتی که بر ذکر 

 گردم.به جایگاه محدودیت صفر بر می

به هماهنگ شدن ما با آن کمک  "دوستت دارم"است. لذا ذکر دائمی  "قعش"عالمت صفر، اگر بخواهیم آن را در قالب کلمات بیاوریم، 

هایی که در راه بیداری ما وجود دارند مفید  است. وقتی بر ها، باورها و محدودیتکند. تکرار آن برای خنثی ساختن خاطرات، برنامهمی

کنم وقتی هم که بر اساس حس شهود عمل میبخشم. دهم به هماهنگی با شهود ناب تداوم میپاکسازی مداومت به خرج می

 دادن آن است. پیوندند. تنها کاری هم که باید بنمایم ادامهانستم تصور کنم، به وقوع میوتمعجزاتی، حتی بهتر از آنچه که می

درک نمایند. یک بار توانند صدای شهود را شنوند میشان میکنند که با توجه نمودن به آواهایی که در گوش دلبرخی افراد فکر می

دانم چون صدای نفس با حالت اضطرار آمیخته است ولی صدای تفاوت میان صدای نفس و صدای شهود را می"یکی از دوستانم گفت 

 "تر است.شهود آرام

م که در در هر حال صدای نفس است. حتی همین اآلن ه ،چه ناخوشایند و چه آرام باشد ،اندیشم که این گمراه کننده است. صدامی

دهید و فکر آن صدا را تشخیص میبرید. خوانید زیر سوال میزنید. آنچه را که میحال خواندن این کلمات هستید با خودتان حرف می

نمایید که خودتان هستید. ولی در اثر مداومت بر انجام هو اوپونو پونو این که چه چیزی واقعاً شهود است و چه چیزی نیست می

 گردد. تر میتان واضحپیوسته برای

 "گیرد.این رویکرد فست فود به شفا نیست. وقت می"نماید همان طور که دکتر هو لن دائماً به ما یادآوری می

روی. یا نوازش ی این کتاب. یا پیادهتواند به وقوع پیوندد. حتی در حین مطالعهافزایم که بیداری در هر زمانی میمن هم این را می

 یابد:شود و پایان میاش هم با یک عبارت زیبا آغاز میم وضعیت نیست. بلکه حالت درونی شما مهم است. همهکردن سگ. مه

 "دوستت دارم."
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 ی محدودیت صفراصول اولیه: پیوست الف

 .آرامش برای همیشه، اکنون و ابدیت و بیش از آن

 

 دانید که چه خبر است.شما اصالً نمی -4

پیوندند وجود ندارد. همین ی چیزهایی که در درون و اطراف شما به وقوع میهمهامکان آگاه شدن خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه از 

شماری از امواج رادیویی گرفته تا ی بیهای نامریسیگنال تان بدون اطالع شما در حال تنظیم خود هستند.اآلن هم جسم و ذهن

آلن هم در حال مشارکت در خلق واقعیت ااقع شما همین و شما آگاهانه هیچ حسی از آن ندارید. در واشکال فکری در هوا هستند 

افتد. به همین دلیلی هم هست که و بدون آگاهی خودآگاهانه و بدون اختیارتان اتفاق میناخودآگاهانه خود هستید ولی این امر 

 ن حال ورشکسته باشید. ذهن خودآگاه خالق واقعیت نیست.توانید هر قدر که بخواهید افکار مثبت داشته و در عیمی

 شما بر همه چیز کنترل ندارید. -0

توانید آنها را کنترل نمایید. این فقط هوای نفس است که ی اموری که در حال وقوعند آگاه نباشید نمیهبدیهی است که اگر از هم

ای از وقایع کنونی د. از آنجایی که نفس قادر نیست بخش عمدهتوانید دنیا را به میل خود بسازیشود فکر کنید که میباعث می

-توانید انتخاب و نه کنترل نمایید. میید. میاای نکردهتان تصمیم بگیرد کار عاقالنهاجازه دهید که برای آندنیا را ببیند اگر به 

ولی بعد باید از این که آیا، چگونه و چه وقت  دهید به کار گیریدتان را برای گزینش تجربیاتی که ترجیح میتوانید ذهن خودآگاه

 پیوندند دست بردارید. کلید موفقیت تسلیم شدن است.آنها به وقوع می

 گیرد شفا دهید.تان قرار میتوانید هر آنچه را که بر سر راهمی -0

به قصد  ،فقط به همین دلیل که در دید رادارتان قرار گرفته ،آید صرف نظر از چگونگی وقوع آنتان پدید میهر چه که در زندگی

توانید آن را حس کنید پس قادر به شفا دادن آن نیز هستید. اگر آن را در اینجا فرض بر این است که اگر میشفا پیدا شده است. 

توانید آن را اگر می"قول آپرا  ام بهدهد پس طالب شفا است. یا آن طور که شنیدهبینید و این آزارتان میدر کسی دیگر می

تان پدیدار گردیده است ولی به صرف این شاید اصالً ندانید که چرا یا چگونه در زندگی "ی شما است.تشخیص دهید پس بر عهده

ودتان هم شود شفا دهید ختان واقع میتوانید دست از آن بردارید. هر چه بیشتر هر چه را که بر سر راهکه اکنون از آن آگاهید می

 نمایید.های گیر افتاده را برای مصارف دیگر آزاد میشوید. چون انرژیتر میبرای تجلی موارد مطلوب پاک

 درصد تمامی تجربیات خود هستید. صد شما مسئول -1
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ید یا گویافتد نه تقصیر شما بلکه مسئولیت شما است. مفهوم مسئولیت شخصی از آنچه که میتان اتفاق میآنچه که در زندگی

شود. اگر آید نیز شامل میتان پدید میدهند یا در زندگیگویند، انجام میمی دیگرانرود و آنچه را که اندیشید فراتر میمی

گردند بپذیرید در این صورت اگر کسی با مشکلی ظاهر شود پس تان واقع میمسئولیت کامل تمامی اموری را که در زندگی

به تان قرار گیرد شفا دهید. توانید هر آنچه را که بر سر راهگوید شما میگردد که میصل سوم بر میمشکل شما نیز هست. این به ا

توانید بکنید این است که مسئولیت توانید کسی یا چیزی را مسئول واقعیت فعلی خود بدانید. تنها کاری که میطور خالصه نمی

گردند و تملک کنید و به آن عشق بورزید. هر چه مواردی را که پدیدار میآن را بپذیرید و این بدین معنی است که آن را قبول 

 گردید.بیشتر شفا دهید بیشتر با منبع حیات هماهنگ می

 است. "دوستت دارم"بلیت سفر به محدودیت صفر ذکر عبارت  -9

باشد. می "دوستت دارم"ی رساند ذکر عبارت سادهگذرگاهی که شما را به آرامشی ورای تمامی ادراکات و به شفا و تجلی می

ی این لحظه یعنی محدودیت کند و لذا قادر خواهید شد معجزهگفتن آن خطاب به الوهیت هر چه را که در شما است پاک می

های اضافی، اعتیاد، مشکل فرزند یا همسایه یا همسر را صفر را تجربه کنید. مهم این است که به همه چیز عشق بورزید. چربی

رمز قفل تجربه  "دوستت دارم"سازد. ذکر ی آنها عشق بورزید. عشق انرژی گیر افتاده را متحول و رها مید. به همهدوست بداری

 کردن الوهیت است.

 است. قصدشهود مهمتر از  -6

انتظار شوید و به جای التماس و رسد که تسلیم میآید. روزی میبازی ذهن است ولی شهود مستقیماً از الوهیت میاسباب قصد

. اما شهود پیامی را از تالش دارد که زندگی را بر اساس دیدگاه محدود نفس کنترل نماید قصدکنید. شروع به گوش دادن می

آورد. دهد اما شهود کارایی دارد و معجزه به بار میکارایی دارد و نتیجه می قصدکند. ی آن عمل میگیرد و بعد بر پایهالوهیت می

 دهید؟می کدام یک را ترجیح
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 چگونه خودتان )یا هر کس دیگری( را شفا دهید و سالمت، ثروت و شادکامی را کشف نمایید: پیوست ب

 

گردد. به یاد بینید ارائه میی هو اوپونو پونو برای شفای خودتان )یا هر کس دیگر( از هر چیزی که میی اثبات شدهدر اینجا دو شیوه

باشد. هیچ ها در واقع شفای خود میبینید در خود شما هم هست و لذا تمامی شفابخشیدیگران میداشته باشید که هر چه که در 

 ی انجام این فرایند را ندارد. تمامی دنیا هم در اختیار شما است.کس دیگری به جز شما وظیفه

 ی ساده و در عین حال قدرتمند است:شود که باعث شفای صدها یا هزارها تن گردیده است. دعایدر ابتدا دعایی از مورنا ذکر می

ام، بستگانم یا نیاکانم از ابتدای خلقت تا کنون تو، ای خالق الهی، ای که در عین وحدت پدر و مادر و فرزند هستی .... اگر من یا خانواده

ی کنیم .... بگذار با این کار همهایم طلب بخشش میات، بستگانت، یا نیاکانت را با افکار، کلمات، کردار و اعمال خود رنجاندهخانواده

های ناخواسته به نور خالص مبدل گردند .... و ها و ارتعاشات پاک، خالص، رها و بریده شوند و این انرژیخاطرات منفی، موانع، انرژی

 این طور خواهد شد.

گویید می قصد. این را به این "مرا ببخش لطفاً"و  "متاسفم"ی دکتر هو لن این است که پس از دعای مزبور بگویید ی مورد عالقهشیوه

دانید که ورود آن جسم/ذهن شما گردیده است. اصالً نمی یسامانهوارد  –بدون این که بدانید آن چیز چیست –که قبول دارید چیزی 

ساخته  هکه شما را این گونای را چگونه بوده است. نیازی هم نیست که بدانید. اگر اضافه وزن دارید صرفاً بدین معنی است که برنامه

گویید که از عمق وجودتان به خاطر هر چه که باعث این امر شده است طالب بخشایش به الوهیت می "متاسفم"اید. با ذکر است گرفته

را خودتان خواهید که شما را یاری دهد تا خواهید که شما را ببخشد بلکه از او میهستید. دقت داشته باشید که از الوهیت نمی

 ببخشید.

اید و ایمان خود را به قدردانی خود را ابراز داشته "متشکرم"گویید کنید. وقتی میرا ذکر می "دوستت دارم"و  "متشکرم"پس از آن 

انرژی گیر افتاده در درون شما را متحول و  "دوستت دارم"اید. ذکر شود نشان دادهاین که مساله به بهترین نحو برای همگان حل می

دهد. از آنجایی که وضعیت صفر همان عشق ناب است و هیچ محدودیتی ندارد شما سازد و شما را مجدداً به الوهیت پیوند میمی جاری

 اید.با بیان عشق خود شروع به حرکت به سوی آن وضعیت نموده

شود که کار خاصی را انجام دهید. آن کار را، هر چه که  الهامافتد بستگی به الوهیت دارد. شاید به شما آنچه که بعد از آن اتفاق می

هست، بکنید. اگر راجع به آن عمل مطمئن نیستید همان روش شفابخشی را بر روی این سر در گمی خود به کار گیرید. هرگاه به 

 دانید که چه کار باید بکنید.قطعیت رسیدید می

 ی شفابخشی است. ی هو اوپونو پونوی امروزی برای ساده شدهاین شیوه
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 چه کسی مسئول است؟: پیوست ج

 دکتر ایهالیاکاال هو لن

 

 اید متشکر و قدردانم. از این که تا اینجای کتاب را خوانده

او این روش هم برایم بسیار عزیز است.  ،استاد الپاآاو ،به روش شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو عالقه دارم و مورنا ناالماکو سیمیونا

 به من یاد داد. 6331شفقانه در نوامبر را م

 ام.نوشته 1005ی سال زیر را بر اساس افکارم در دفترچه تنم

 

 5332ی ژانویه 8

صرف درک این مطلب و قدر آن را دانستن برایم نوعی  بدون این که اصالً بدانیم که چه خبر شده است حل نمود!توان مشکالت را می

 رهایی و سرخوشی به همراه داشته است. 

و شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو هم برای همین کار است. برای حل مشکالت ابتدا باید دو باشد میحل مساله یکی از اهداف وجود 

 ست؟سوال را از خود بپرسید: من که هستم؟ و چه کسی مسئول ا

 ."خودت را بشناس"گفت برای درک ماهیت هستی باید از دیدگاه سقراط آغاز کنید که می

 

 5332ی ژانویه 54

 چه کسی مسئول است؟

های جاری در کنند. پژوهشی علمی هستند با دنیا به صورت یک موجود فیزیکی برخورد میاکثر افراد و از جمله کسانی که در جامعه

 د.نباشبرای تشخیص علل و درمان بیماری قلبی، سرطان و دیابت مثال خوبی برای این امر میای انی دیزمینه
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 قانون علت و معلول: مدل فیزیکی

 معلول علت

 بیماری قلبی ای معیوباندی

 سرطان ای معیوباندی

 دیابت ای معیوباندی

 مشکالت فیزیکی فیزیکی

 مشکالت محیطی فیزیکی

 

 کند با او است.افتد و تجربه میخودآگاه باور دارد که حالل مشکالت است و کنترل آنچه که اتفاق میعقل یا ذهن 

-کند، در کتابی به نام توهم کاربر تصویر متفاوتی از ذهن خودآگاه را ارائه مینگاری که در بخش علوم کار میتور نورتراندرس، روزنامه

نماید. اند اشاره میتوسط پروفسور بنجامین لیبت استاد دانشگاه سانفرانسیسکو انجام شده هایی کهنها و خصوصاً آدهد. وی به پژوهش

که از این امر مطلع  ،اند و ذهن خودآگاهها قبل از این که خودآگاه آنها را بگیرد اخذ شدهتصمیمدهند که های مزبور نشان میپژوهش

 گیرد.کند او است که تصمیم میفکر می ،نیست

ای که اتفاق ها واقعهکند که در آن معلوم شده است که عقل در هر ثانیه و از میان میلیوندرس پژوهش دیگری را نیز ذکر مینورتران

 اطالع دارد. مورد 53تا  42افتند فقط از حدود می

 پس اگر عقل یا ذهن خودآگاه مسئول نیستند مسئولیت با کیست؟

 

 5332ی فوریه 9

 .سازندمشخص میکند شوند آنچه را که ذهن ناخودآگاه تجربه میخاطراتی که بازپخش می
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شوند. دقیقاً به همان نحوی که خاطرات برایش خاطراتی است که بازپخش می انعکاسو  تقلیدذهن ناخودآگاه پیوسته در حال تجربه، 

بدون این که بداند بر اساس بازپخش  ذهن خودآگاه نیزگیرد. نماید و تصمیم میبیند، حس میکند، میرفتار می سازندمشخص می

 نمایند.هستند که تجربیات آن را تعیین می خاطراتاند که ها نشان دادهکند. پژوهشخاطرات عمل می

 

 قانون علت و معلول: شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو

 معلول علت

 بیماری قلبی –فیزیکی  بازپخش خاطرات در ذهن ناخودآگاه

 سرطان –فیزیکی  خاطرات در ذهن ناخودآگاهبازپخش 

 دیابت –فیزیکی  بازپخش خاطرات در ذهن ناخودآگاه

 جسم –مشکالت فیزیکی  بازپخش خاطرات در ذهن ناخودآگاه

 دنیا -مشکالت فیزیکی  بازپخش خاطرات در ذهن ناخودآگاه

 

 در ذهن ناخودآگاه حضور دارند. ی شهودجسم و دنیا به عنوان مخلوقات بازپخش خاطرات ندرتاً بر پایه

 

 5332ی فوریه 50

کنند. همان طور که ها، افکار، احساسات و اعمال خود را ایجاد نمیدهند ایدهذهن ناخودآگاه و ذهن خودآگاه که با هم روح را تشکیل می

 دهند.میقبالً هم ذکر گردید تجربیات خود را به کمک نایب و از طریق بازپخش خاطرات و شهود انجام 

-نماید و تصمیم میکند، رفتار میبیند، حس میآورد و عین خاطرات میای را به وجود نمیمهم این است که بدانیم روح خودش تجربه

 گیرد.نماید و تصمیم میکند، رفتار میبیند، حس میگیرد. یا به ندرت عین شهود می

ها و عواقب بازپخش خاطرات در ذهن ودی خود مشکل نیستند بلکه معلولدر حل مساله مهم این است که دریابیم جسم و دنیا به خ

 ناخودآگاه هستند! چه کسی مسئول است؟
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 5332مارس  45

نیاز رسیدن شهود از شعور الهی به ذهن ناخودآگاه است. )شکل اول خال بنیان شناخت خود، ذهن و جهان هستی و همان حالت پیش

 پیوست ج را ببینید.(

 

گردد. دنیا با صفر آغاز دانند این است که دنیا از هیچ به وجود آمده است و به همان منشا هیچ خود باز میکه دانشمندان می تمامی آنچه

 ی خطرناکی یک ایدهنامهچارلز سیف، صفر: زندگی –یابد. و پایان می

 شناخت خود

 وضعیت خال

 

 حالت خال -پیوست ج شکل اول

 

گردند. برای بهبود این جابجایی و تثبیت مجدد جایگزین خال در شناخت خود و مانع تجلی شهود میشوند خاطراتی که بازپخش می

 ی شعور الهی به خال تحول یابند.خاطرات باید به وسیله ،شناخت خود
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 یمیونا، استاد الپاآاومورنا ناالماکو س–ی خود را بیابید. در کجا؟ در درون خودتان. پاکسازی، پاکسازی و پاکسازی کنید تا بهشت گم شده

 

 5332مارس  55

به خاطر تثبیت مجدد شناخت خود از طریق حل مساله به ما داده شده است.  صرفاًباشد. این عطیه ای از جانب شعور الهی میوجود عطیه

 وتوبه، بخشایش یق ی فرایند باستانی بومیان هاوایی در حل مساله از طرشده ی امروزیگونه شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو

 است. تحول

 6 بخشعیسی]ع[ در انجیل لوقا  –قضاوت نکنید تا در موردتان قضاوت نکنند. محکوم نکنید تا محکوم نشوید. ببخشید تا بخشوده شوید. 

شوند و با هم به کامالً درگیر می –شعور الهی، خود برتر، ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه  –هر چهار بخش شناخت خود هو اوپونو پونودر 

از بازپخش خاطرات در ذهن ناخودآگاه هر یک از آنها نقش خاص خودش را ایفا  ینمایند. در حل مسائل ناشصورت یکپارچه عمل می

 کند.می

اه است. هرگ کپارچهگیرد. همواره با شعور الهی یای ندارد و تحت تاثیر بازپخش خاطرات در ذهن ناخودآگاه قرار نمیحافظه خود برتر

 یابد.شعور الهی تغییر نماید خود برتر هم تغییر می

تواند حاکم بر ذهن ناخودآگاه است. در هر زمان و از میان خاطره یا شهود فقط یکی می شهود و خاطرهشناخت خود بر اساس  عملکرد

ل را دارند. )شکل دوم و شهود حکم گُ خارکند. معموالً خاطره نقش باشد. روح شناخت خود در هر لحظه تنها به یک ارباب خدمت می

 پیوست ج را ببینید.(
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 5332آوریل  03

 جان کلیر، شاعر –. های خودم هستمی نالهمن مصرف کننده

ی جهان باشد و همان بنیان فناناپذیر و ازلی همهجان میدار و بیها از خود جانی تمامی شناختی مشترک و متعادل کنندهخال زمینه

 هایش، است.ها و نادیدهاعم از دیدههستی، 

ی استقالل توماس جفرسون، اعالمیه –اند. دانیم که تمامی ابنا بشر ]اشکال حیات[ مساوی خلق شدههی مییما این را حقیقتی بد

 ایاالت متحده

نهایت در خال و بی ناقعی آگیرند و روح ذهن را از جایگاه وهای مشترک شناخت خود را میشوند جای زمینهخاطراتی که بازپخش می

 توان از بین برد؟توانند آن را نابود نمایند. مگر هیچ را هم میگیرند ولی نمیسازند. هر چند که خاطرات جای خال را میجدا می

 آبراهام لینکلن –تواند بر پا بماند. ای که از بنیان ویران باشد نمیخانه

 

 5332می  2
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توان موقتاً یا برای همیشه هو اوپونو پونو را نمیانجام داد.  دائماًرا  هو اوپونو پونوه لحظه باشدباید برای این که شناخت خود لحظه ب

 تواند به خواب رود یا بایستد.د. هو اوپونو پونو نمیتعطیل نمو

جئوفری چاوسر،  –در روزهای شادی به یاد داشته باشید که شیطان ناشناخته ]بازپخش خاطرات[ در پشت سرتان مشغول کار است. 

 های کانتربوریداستان

 

 5332می  45

تواند فرایند هو اوپونو پونو را آغاز کند تا خاطرات رها گردند یا خودش را درگیر سرزنش و تفکر نماید. )شکل سوم ذهن خودآگاه می

 پیوست ج را ببینید.(

 

معنی درخواست از شعور الهی برای متحول ساختن خاطرات به ذهن خودآگاه فرایند حل مساله از طریق هو اوپونو پونو را، که به  -4

باشد. این درصد مسئول آنها می صد پذیرد که مشکل همان بازپخش خاطرات در ذهن ناخودآگاه و اوکند. میخال است، آغاز می

 نماید. )شکل چهارم پیوست ج را ببینید.(درخواست از ذهن خودآگاه به درون ذهن ناخودآگاه نزول می
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سازد. سپس درخواست از ذهن ناخودآگاه و نزول درخواست به درون ذهن ناخودآگاه خاطرات را به آرامی برای تحول آماده می -5

 کند.به سوی خود برتر صعود می

کند. از آنجایی که همواره با شعور الهی هماهنگ خود برتر درخواست را بررسی و در صورت لزوم تغییراتی را در آن اعمال می -0

-گیری به سوی شعور الهی ارسال میظرفیت بررسی و ایجاد تغییرات را دارد. سپس درخواست برای بررسی نهایی و تصمیماست 

 گردد.

 نماید.پس از بررسی درخواست ارسال شده از طرف خود برتر، شعور الهی انرژی متحول کننده را به درون خود برتر نازل می -1

 یابد.به درون ذهن خودآگاه جریان می آنگاه انرژی متحول کننده از خود برتر -2

نماید. انرژی متحول کننده ابتدا خاطراتی را که سپس انرژی متحول کننده از ذهن خودآگاه به درون ذهن ناخودآگاه نزول می -6

 گذارند.گردند و خالیی بر جای میهای خنثی شده در انبار رها میو بعد انرژی سازداند خنثی میمشخص شده

 

 5332 ژوئن 45

 تفکر و سرزنش نمودن همان بازپخش خاطرات هستند. )شکل دوم پیوست ج را ببینید.(

ی شهود و خالقیت الهیبرای شناخت تواند بدون این که بداند قضیه چیست از جانب شعور الهی شهودی دریافت دارد. تنها الزمهروح می

 خاطرات ضروری است. دائمی پاکسازیخود این است که واقعاً شناخت خود باشد. برای این منظور 

-ذهن ناخودآگاه را ترک نمی ،برای رفتن به تعطیالت یا بازنشستگی ،خاطرات همدم همیشگی ذهن ناخودآگاه هستند و هرگز

 نمایند.کنند.خاطرات هرگز بازپخش دائمی خود را متوقف نمی
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 نها را یک بار و برای همیشه تا حد نابودی پاکسازی کرد.برای این که کار خاطرات یک بار و برای همیشه پایان یابد باید آ

 و به هنگامی که در آیوا بودم مجدداً و شدیداً عاشق شدم. دختر عزیزم ام به دنیا آمد. 4814در سال 

عالی در رفتم. اکنون دو فرد آورد بیشتر و بیشتر در عشق به آن دو فرو میدیدم که از او مراقبت به عمل میوقتی همسرم را می

 توانستم به آنها عشق بورزم.ام بودند که میزندگی

مان را در دانشگاه آیوا به پایان رساندم همسرم و من دو گزینه پیش روی کارشناسی ارشدی پس از این که در تابستان آن سال دوره

 . مانیمآیوا بدر ل توانستیم به سرزمین خود یعنی هاوایی باز گردیم یا این که برای ادامه تحصیداشتیم. می

 وقتی زندگی در آیوا را از سر گرفتیم بالفاصله دو مشکل در زندگی ما پدید آمدند. اول این که پس از آوردن ام از بیمارستان به خانه او

 هیچ گاه دست از گریه بر نداشت. 
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هر روز صبح کارم این بود که درب آپارتمان را با ها ترین زمستان قرن در ایالت آیوا از راه رسید. تا هفتهدومین مشکل این بود که سخت

 لگد باز کنمو بعد یخی را که در بیرون بود با چکش بشکنم.

-یابم که گریهنگارم در میهای خونی بر روی پتویش مشاهده نمودیم. تازه اآلن که این جمالت را میوقتی ام حدوداً یک ساله شد لکه

 اند که بعدها تشخیص داده شد.اش بودهپوستیهای دائمی او واکنشی به بیماری شدید 

گریستم. داروهای استروئیدی هم هیچ کمکی به او خاراند از سر ناامیدی میخودش را می دیدم که در خوابها وقتی ام را میشب

 نکردند.

مفاصل انگشتان دست و پایش نیز های . از ترکزدبیرون میها و زانوانش های روی پوست آرنجوقتی سه ساله شد خون دائماً از ترک

 پوشاند.کرد. پوست ضخیمی زیر بغل و اطراف گردنش را میبه بیرون نفوذ می

راه ام و خواهرش در حال رانندگی به سوی منزل بودم. به ناگهان و مسال بعد به هنگامی که به هاوایی باز گشته بودیم روزی به ه 8

 ور زدم و در جهت دفتر کار مورنا در وایکیکی حرکت نمودم.بدون این که قبالً به آن فکر کرده باشم د

سپس در حین  "اید.اوه، پس شما برای مالقات من آمده"شدیم به آهستگی گفت وقتی مورنا ما سه نفر را دید که وارد دفترش می

 "از من بپرسی؟خواستی تو چیزی می"مرتب کردن کاغذهای روی میزش نگاهی به ام انداخت و به آرامی از او پرسید 

 و چشمانش را بست. "خوب"شد به او نشان دهد. مورنا پاسخ داد ها درد و رنجش را که در آنها دیده میباز کرد تا سالهایش را ام دست

ریزی، سال خون 40 ،ی روش شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو در حال انجام آن بود. یک سال بعدکرد؟ پدید آورندهمورنا چه می

 ایجاد خراش، درد، رنج و مصرف دارو تمام شد.

 

 5332ن ژوئ 03

 نهایت خلق کرده است.هدف زندگی شناخت خود است چون الوهیت شناخت خود را هم دقیقاً مثل خودش در خال و بی

ی شکسپیر م به گفتهگر بازپخش خاطرات و شهود هستند. افسردگی، تفکر، سرزنش، فقر، نفرت، انزجار و غتمامی تجربیات زندگی نمایان

 های پیش از گریه هستند.ناله
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 تواند پاکسازی دائمی را آغاز نماید یا این که به خاطرات اجازه دهد که مشکالت را دائماً بازپخش کنند.ذهن خودآگاه انتخابی دارد: می

 

 5332دسامبر  45

. به همین ترتیب از این که مشکل چیست ماندمیخبر د بیی شعور الهی یعنی شناخت خوترین هدیهخودآگاه اگر تنها باشد از باارزش

گردد. روح بیچاره تا ابد در معرض غمی دائمی و غیر ضروری قرار گرفته به حل غیر موثر مشکل منجر میهم اطالعی ندارد. این ناآگاهی 

 .انگیزه غماست. چ

 باشد آگاه ساخت. می "ادراکثروتی فراتر از "ی شناخت خود که ذهن خودآگاه را باید از هدیه

شناخت خود همچون خالقش یعنی شعور الهی فناناپذیر و ازلی است. عاقبت ناآگاهی واقعیت نادرستی است که نسل اندر نسل به 

 گردد.رحمانه، بیماری، جنگ و مرگ ظاهر میصورت فقر بی

 

 5332دسامبر  51

پیوندند. اگر وضعیت شناخت خود را تغییر دهید وح شناخت خود به وقوع میدنیای مادی همان بیان خاطرات و شهودهایی است که در ر

 شود.وضعیت دنیای مادی هم عوض می

 شهود یا بازپخش خاطرات؟ انتخاب با ذهن خودآگاه است. –چه کسی مسئول است 

 

 5336ی فوریه 1

توان آنها را برای تثبیت مجدد شناخت شوند. مییدر اینجا چهار روش حل مساله به کمک شناخت خود از طریق هو اوپونو پونو ذکر م

 شوند به کار برد:خود از راه خال نمودن خاطراتی که در ذهن ناخودآگاه بازپخش می

خاطرات عزیزم، شما را "کند در دل یا با صدای آرام به آنها بگویید: وقتی روح بازپخش خاطرات را تجربه می "دوستت دارم." -4

توان در سکوت را می "دوستت دارم". ذکر "گزارمرتان نصیبم شده است شکموقعیتی که برای رهاسازیدوست دارم. بابت این 
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ته نمایید. سشوند مگر این که شما آنها را بازنشروند و بازنشسته هم نمیبارها و بارها تکرار کرد. خاطرات هیچ گاه به تعطیالت نمی

های تلفنی یا پیش از ورود به خودرو یا رفتن به جایی انجام ظیر پاسخ دادن به تماستوان این کار را قبل از هر فعالیتی نمثالً می

 داد.

 

 6عیسی ]ع[ در انجیل لوقا، بخش  –ورزند نیکی کنید. دشمنان خود را دوست بدارید. به کسانی که به شما نفرت می

توان در می "دوستت دارم"داد. این را هم مثل  یا به جای آن انجام "دوستت دارم"توان همراه با این روش را می "متشکرم." -5

 دل بارها و بارها تکرار نمود.

نوشیدن آب فراوان و خصوصاً آب آبی رنگ خورشیدی راهی عالی برای حل مسائل است. ظرف  آب آبی رنگ خورشیدی. -0

قل به مدت یک ساعت آن را در کشی در آن بریزید و بعد حداای آبی رنگی که درب آن فلزی نباشد تهیه نمایید. آب لولهشیشه

-پس از این که خورشید اثرش را بر روی آب گذاشت می)و نه المپ فلوئورسنت( قرار دهید. ای رشتهزیر نور خورشید یا المپ 

های مختلفی به مصرف برسانید. آن را بیاشامید و با آن غذا بپزید. پس از اتمام استحمام یا دوش گرفتن توانید آن را به شکل

آید! آب آبی شان میها از شسته شدن در آب آبی رنگ خورشیدی خیلی خوشها و سبزیرا با آن شسشتو دهید. میوه خود

سازد. پس آن را بازپخش خاطرات مشکالت را در ذهن ناخودآگاه خنثی می "متشکرم"و  "دوستت دارم"رنگ خورشیدی همچون 

 زیاد بنوشید!

توان آنها را به صورت تازه یا خشک شده خورد یا از آنها مربا و کنند. میخاطرات را خنثی میها این میوه اخته.توت فرنگی و زغال -1

 ژله درست کرد یا به صورت شربت به روی بستنی ریخت!

 

 5332دسامبر  51

نو پونو تهیه ی اصلی مورد استفاده در روش شناخت خود از طریق هو اوپو"هاویژگی"چند ماه پیش به این فکر افتادم که فهرستی از 

 تان با آنها بیشتر آشنا شوید.توانید در اوقات فراغتنمایم. می

ام: شعور الهی، خود برتر، ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه. بنیان من من شناخت خود هستم و از چهار عنصر تشکیل شده شناخت خود:

 و رونوشت دقیقی از شعور الهی است.نهایت بر خال و بی
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های مطرح شده از طرف ذهن خودآگاه از شعور باشم. درخواستود برتر هستم. حاکم بر ذهن خودآگاه و ناخودآگاه میمن خ خود برتر:

کنم. بازپخش خاطرات در ذهن ناخودآگاه اثری بر من ندارد. همواره با خالق الهی الهی را بررسی و تغییرات الزم را در آنها اعمال می

 یکپارچه هستم.

توانم به خاطرات دائمی اجازه دهم که تجربیات ی انتخاب به من داده شده است. میذهن خودآگاه هستم. عطیهمن  ذهن خودآگاه:

توانم از شعور الهی د یا این که رهایی آنها از طریق کاربرد دائمی هو اوپونو پونو را آغاز کنم. مینذهن ناخودآگاه و خودم را تعیین نمای

 دهد.ها را نشانم بخواهم که جهت

ها به باشم. جایگاه تجربه نمودن تجربهمن ذهن ناخودآگاه هستم. انبار تمامی خاطرات انباشته شده از ابتدای خلقت می ذهن ناخودآگاه:

خش خاطرات یا شهود هستم. جایی هستم که مشکالت بازپ باشم. محل قرارگیری جسم و دنیا به شکلصورتبازپخش خاطرات یا شهود می

 واکنش خاطرات وجود دارند. در آن به صورت

. بازپخش جوشدمینهایت یا بیباشم. در جایی هستم که شهود از شعور الهی من خال هستم. بنیان شناخت خود و جهان هستی می خال:

-ز نمیام نیست. جلوی جریان شهود از جانب شعور الهی را نیتواند مرا تکان دهد ولی قادر به نابودیخاطرات در ذهن ناخودآگاه می

 تواند بگیرد.

-های سرخ شکستنی از من به درون خال شناخت خود جریان مینهایت یا همان شعور الهی هستم. شهود همچون گلمن بی نهایت:بی

 گردد.یابد و به راحتی با خارهای خاطرات جایگزین می

-گردم. مرا به صورت پدیدهناخودآگاه متجلی میباشم. از خال به درون ذهن نهایت و شعور الهی میمن شهود هستم. مخلوق بی شهود:

 کنند.ای کامالً جدید تجربه می

-باشم. هرگاه تحریک شوم تجربیات گذشته را بازپخش میی پیشین در ذهن ناخودآگاه میمن خاطره هستم. ثبت یک تجربه خاطره:

 نمایم.

 باشم.میمن مشکل هستم. حاصل بازپخش خاطرات یا شهود در ذهن ناخودآگاه  مشکل:

 اندازم.من سیستم عامل هستم. شناخت خود را از طریق خال، شهود و خاطره به کار می سیستم عامل:
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های امروزی توسط باشم و برای استفادهروش باستانی بومیان هاوایی برای حل مساله میمن هو اوپونو پونو هستم.  هو اوپونو پونو:

ام: توبه، بخشایش به روز شدم. از سه عامل تشکیل گردیده 4890دانستند، در که او را گنج زنده میاستاد الپاآاو،  ،مورنا ناالماکو سیمیونا

باشم تا خاطرات را خنثی و شناخت خود را مجدداً تثبیت کنم. در ذهن و تحول. درخواستی از جانب ذهن خودآگاه از شعور الهی می

 گردم.خودآگاه آغاز می

ی متحول رای ذهن خودآگاه و به صورت درخواستی از شعور الهی بباشم. به وسیلهمن توبه هستم. آغاز فرایند هو اوپونو پونو می توبه:

شوم. ذهن خودآگاه به کمک من مسئولیت مشکالت ناشی از بازپخش خاطرات را در ذهن ناخودآگاه و ساختن خاطرات به خال شروع می

 پذیرد.باشتن آنها را میهمین طور ایجاد، قبول و ان

من بخشایش هستم. همراه با توبه، درخواستی از طرف ذهن خودآگاه از خالق الهی و برای متحول ساختن خاطرات موجود در  بخشایش:

 باشم.ذهن ناخودآگاه به خال، می

کند. فقط ناخودآگاه در خال استفاده میموجود در ذهن من تحول هستم. شعور الهی از من برای خنثی و رها ساختن خاطرات  تحول:

 تواند مرا به کار گیرد.شعور الهی می

 باشم.من ثروت هستم. شناخت خود می ثروت:

دهم و موجب نفوذ شهود از جانب شعور الهی به درون ذهن باشم. شناخت خود را تغییر میمن فقر هستم. جایگزین خاطرات می فقر:

 گردم!ناخودآگاه می

 

ای هو اوپونو پونو خواهم متذکر شوم که، اگر قصد دارید در یک کالس آخر هفتهاین که مالقات با شما را به پایان برسانم میقبل از 

 باشد.ها میهای جمعهرانینیاز حضور در یکی از سخنی گذراندن پیشی این پیوست به منزلهشرکت نمایید، مطالعه

 کنم.سالت میتان مآرامشی ورای تمامی ادراکات برای

 آرامش با شما باشد،

 دکتر ایهالیاکاال هو لن

 جهان آزادی بنیاد من،  افتخاریرئیس 
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