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เกียวกับผู ้เขียน
วิลเลียม เฟอร์กสั มาร์ตน
ิ เป็ นนั กเขียนอิสระ นั กพูด และเป็ นผูน
้ ํ าการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารผูซ้ งช่
ึ วยให้
ผูค้ นสร้างเสริมพลังขึนให้ ได้ดว้ ยตัวเอง ตัวเขาเองเป็ นชาวสกอตแลนด์ และได้แต่งงานกับสุภาพสตรีชาว
ญีปุ่ น
เขาได้เดินทางท่องเทียวในโลกกว้างไปยังสถานทีต่างๆ และการเขียนของเขานั นได้รบั อิทธิพลมาจากตระหนั กถึงความท้าทายร่วมกัน
ซึงผู้คนต้องเผชิญอยู่ ในทุกๆทีทัวโลก
วิลเลียมมีความสุขในการเขียนบทความตามสัง การบรรยาย และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิงในหัวข้อการให้อภัย
เขาเพลิดเพลินไปกับการใช้ประสบการณ์ ทผ่ี านมาจากการเขียนและในการฝึ กอบรม รวมทังจากทางสายงานด้านคอมพิวเตอร์ เพือช่วย
ให้ผู้คนเรียนรูท
้ จะให้
ี
อภัย ติดต่อเขาได้ผ่านทางสํานั กพิมพ์Ŋ Findhorn Press หรือทีเว็บไซต์ ﬁndhornpress.com
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สายตาอันแหลมคม ทังยังนํ าไปปฏิบตั ิได้จริงอีกด้วยĘผมขอแนะนํ าจากใจÄ
Robert Holden ผูเ้ ขียนเรือง Shi Happens! และ Loveability
“ดังเหมืองทองคําทีลึกอีกทังยังเต็มไปด้วยข้อมูลทีมีความสมบูรณ์ และตรงประเด็นE
William Bloom ผูเ้ ขียนเรือง The Endorphin Eﬀect
“วิลเลียม มาร์ตน
ิ ได้เขียนคูม่ อื ทีทรงประสิทธิภาพในการเรียนรูท้ จะให้
ี อภัยได้อย่างไร ไม่ ใช่เพียงแค่พน้ี อง
ของพวกเราเท่านั น แต่รวมทังพวกเราเองด้วย”
Jon Mundy, Ph.D. ผูเ้ ขียนเรือง Living A Course in Miracles
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การจัดทําแล้วĠ

ทําไมถึงให้อภัย
การให้อภัยปลดปล่อยคุณให้เป็ นอิสระ
คุณจะได้รบั ประโยชน์ อย่างมหาศาลเมือคุณเลือกทีจะให้อภัยและคนรอบตัวคุณก็ ได้รบั ด้วย ไม่วา่ คุณ
จําเป็ นต้องให้อภัยคนอืนEขๆหรือจําเป็ นทีจะต้องให้อภัยตัวคุณเองÃการทําอย่างนั นจะปลดปล่อยคุณเป็ นอิสระ
จากอดีต และช่วยให้คณ
ุ สามารถเติมเต็มศักยภาพทีแท้จริงทีอาจซ่อนอยู่ ในตัวคุณ การให้อภัยช่วยให้คณ
ุ
หลุดพ้นจากขีดจํากัดในเรืองของความเชือและทัศนคติİ ขมันปลดปล่อยคุณให้เป็ นอิสระมากขึนทังทางด้า
จิตใจและพลังแห่งอารมณ์ ของคุณเพือให้คณ
ุ สามารถใช้พลังเหล่านั นในการสร้างชีวติ ทีดีขน
ึ
การให้อภัยจะช่วยคุณให้บรรลุผลแม้กระทังเป้ าหมายทีชัดเจนและจริงจังทีสุดของคุณ บางทีคุณอาจจะต้องการงานทีดีขน
ึ เพือทีจะ
หาเงินได้มากขึน มีความสัมพันธ์ทดีี ขน
ึ หรือมีทอยู
ี อ่ าศัยทีดีกว่าเดิม การให้อภัยจะช่วยให้คุณบรรลุเป้ าหมายทังหมดนี แต่ถ้าคุณยังไม่
ให้อภัย เมือนั นส่วนหนึ งของพลังภายในตัวของคุณจะติดอยู่ ในความขุน
่ เคืองใจ ความโกรธ ความเจ็บปวด หรือความทุกข์ทรมาน พลัง
แห่งชีวติ ทีติดกับดักอยูน
่ ี จะจํากัดขีดความสามารถของคุณĊขมันก็เหมือนคุณพยายามจะ นจักรยานแล้วส่วนของเบรกก็ทาํ งานอยูต่ ลอ
เวลา มันทําให้คุณช้าลงÃทําให้คุณอึดอัดและทําให้มันยากในการทีจะก้าว

ทางทีคุณเลือกและสิงทีคุณเชือนั นมีความเป็ นไปได้ทจะได้
ี รบั อิทธิพลมาจากการทีคุณไม่ ให้อภัย ขณะที
คุณเรียนรูท้ จะให้
ี อภัย พลังงานทีจะไปใช้กบั ความคิดและความรูส้ กึ ไม่เป็ นสุขจะถูกปลดปล่อยออกมาและ
สามารถไหลเวียนไปสร้างชีวติ ในแบบทีคุณต้องการแทนทีจะไปจํากัดคุณĊหรือทําให้คณ
ุ เป็ นทุกข์ยงกว่
ิ าเดิม
ถ้าคุณไม่อยากเรียนรูท
้ จะให้
ี
อภัยเพือตัวคุณเอง ถ้าอย่างนั นมาเรียนรูท
้ จะให้
ี
อภัยเพือผู้อนกั
ื น ในขณะทีคุณเรียนรูท
้ จะให้
ี
อภัยคุณได้
ทําประโยชน์ ให้แก่ทกุ คนทีคุณติดต่อด้วยĘขความคิดของคุณจะชัดเจนขึนและมองโลกในแง่ดีขนกว่
ึ าเดิมขคุณจะเป็ นผู้ ให้มากขึนแล
คุณก็จะมีความพร้อมมากขึนในการทีจะสนุ กไปกับการแบ่ง นสิงทีคุณมี คุณจะใจดี ได้งา่ ยขึนอย่างเป็ นธรรมชาติ มีความเมตตามาก
ขึนและใส่ ใจดูแลผู้อนมากขึ
ื
น โดยไม่ต้องต่อสู้ดินรนเพือให้บรรลุผลเหล่านี คุณจะมีความสุขมากขึนและมีทศั นคติทดีี ขนต่
ึ อผู้คนใน
ชีวติ ของคุณ และพวกเขาเหล่านั นจะมีการตอบสนองทีดีขนกลั
ึ บมาเช่นกัน
คนทีรูจ้ กั ให้อภัยอยูด่ ้วยง่ายกว่าคนที ไม่ ให้อภัยใช่ ไหม คําตอบคือÌขใช่ขพวกเขาเป็ นเช่นนั นแน่ นอน
ขคนทีรูจ้ กั ให้อภัยมักจะอยูด่ ้วยง่า
มากกว่าคนที ไม่ ให้อภัยเสมอ คุณภาพชีวติ ของคุณขึนอยูก่ ับคุณภาพของความสัมพันธ์ของคุณ ทุกแง่มุมของชีวติ คุณจะเปลียนไป ใน
ทางทีดีขนเมื
ึ อคุณเรียนรูท
้ จะให้
ี
อภัย ไม่วา่ จะเป็ นครอบครัวของคุณ ชีวติ การทํางานของคุณĊขหรือสังคมของคุณ
ขการเรียนรูท
้ จะให้
ี
อภัยจ
พัฒนาทุกความสัมพันธ์ของคุณ เพราะทัศนคติของคุณจะพัฒนาขึนเมือความสัมพันธ์ของคุณมีการพัฒนา แล้วเมือนั นทุกแง่มุมของ
ชีวติ คุณก็จะพัฒนาขึนด้วยเช่นกัน
ถ้าคุณต้องการทีจะยกระดับความมังคังทางการเงินและความสําเร็จÄขการให้อภัยจะช่วยให้คุณบรรลุผลนั น
ขตัวอย่างเช่น
ขถ้าคุ
ต้องการทีจะมีเงินมากขึนในชีวติ ของคุณ คุณต้องแน่ ใจว่าคุณไม่ ได้ขน
ุ่ เคืองคนทีมีเงินมากกว่าคุณ คนทีมีเงินมากกว่าคุณเหล่านี แห
ล่ะคือกลุ่มคนทีดีทสุี ดทีจะช่วยให้คุณมีเงินมากขึนไปด้วย ถ้าคุณเป็ นคนประเภททีว่า คุณไม่พอใจ “พวกคนมีสตางค์” เมือนั นพวก
เขาก็จะไม่สามารถทีจะช่วยคุณได้ เพราะคุณไม่ ได้เปิ ดใจในขณะทีคุณมัวแต่ ไม่พอใจพวกเขา ทํานองเดียวกันEขถ้าคุณมีทศั นคติทดีี กั
คนทีจะประสบความสําเร็จมากกว่าคุณĊ คุณยิมให้พวกเขามากกว่าถลึงตาใส่พวกเขา)ขคนพวกนั นจะมองว่าคุณเป็ นคนเข้าถึงได้และม
แนวโน้ มทีจะอยากทํางานร่วมกับคุณĊขหรือคบค้าสมาคมกับคุ

ถ้าคุณต้องการงานทีดีขนและมี
ึ
รายได้มากขึน ถ้าเช่นนั นแล้วการมีทศั นคติทดีี ตอ่ สถานทีทํางานEขต่อเจ้
นายของคุณ ต่อเพือนร่วมงานและลูกค้าของคุณจะมีสว่ นช่วยเป็ นอย่างมาก คนทีมีทศั นคติเชิงบวกจะโดด
เด่นไม่วา่ ในสถานการณ์ ใด ๆ คุณจะไม่มที างประสบความสําเร็จในทีทีคุณไม่มคี วามต้องการทีจะประสบ
ความสําเร็จÄขเพราะคุณจะไม่ทมุ่ เทสุดๆกับงานของคุณ
ขหากคุณไม่ ได้ทมุ่ เทความสามารถทังหมดของคุ
ทํางานให้ดที สุี ดเท่าทีคุณสามารถทําได้Ç้ขเช่นนั นแล้วคุณก็จะไม่ ได้รบั สิงทีดีทสุี ดกลับมาเช่นกันขการให้อภ

จะช่วยให้คณ
ุ มีทศั นคติซงจะทํ
ึ
าให้คณ
ุ ประสบความสําเร็จในหน้ าทีการงานของคุณ
การเรียนรูท
้ จะให้
ี
อภัยตัวเองเป็ นสิงสําคัญอย่างมากเช่นกันEการทําร้ายตัวเองÃโดยปฏิเสธทีจะยกโทษให้ตัวเองนั นทําร้ายคนคนอืนE่
ด้วย หากคุณไม่ ให้อภัยตัวเองแล้วคุณจะลงโทษตัวเองโดยการปฏิเสธตัวเองไม่ ให้สิงดี ๆเข้ามาในชีวติ ยิงคุณปฏิเสธตัวเองคุณก็ยงให้
ิ ผู้
อืนน้ อยลง และยิงคุณให้ผู้อนน้
ื อยลงคุณก็จะได้รบั ผลรับประโยชน์ จากคนรอบตัวคุณน้ อยลงด้วย เมือคุณเลิกกําหนดขอบเขตการได้
รับแล้วคุณก็จะเลิกกําหนดขอบเขตการให้ด้วยĘขทุกขๆคนก็จะได้ประโยชน์ เมือคุณยกโทษให้ตัวเองขเปรียบเสมือนคุณอนุ ญาตให้สิงดีข
เข้ามาในชีวติ คุณมากขึน แล้วคุณก็จะมีอะไรมาแบ่ง นได้มากกว่านั นอีก
เมือคุณให้อภัย คุณจะเปลียนเป็ นสามีหรือภรรยาทีดีขน
ึ คุณจะเปลียนเป็ นนั กเรียนหรือครูคุณทีดีขน
ึ จะเปลียนเป็ นนายจ้างหรือ
พนั กงานทีดีขน
ึ และคุณจะเปลียนเป็ นพ่อแม่หรือลูกทีดีขนกว่
ึ าเดิม เมือคุณให้อภัยคุณจะเปิ ดกว้างสู่ความสําเร็จมากขึนไม่วา่ ด้านใด
ก็ตามทีมีความหมายกับคุณ ในขณะทีคุณเรียนรูท
้ จะให้
ี
อภัย สิงทีดูเหมือนเป็ นไป ไม่ ได้ ไม่เพียงแต่จะเป็ นไป ได้ แต่ยงั สามารถยังทําได้
ง่ายอีกด้วย
ถ้าคุณเป็ นคนทีนั บถือศาสนา หรือมีความเชือทางจิตวิญญาณ การเรียนรูแ้ นวทางปฏิบัติสู่การให้อภัยจะช่วยยกระดับประสบการณ์ ใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของคุณให้มีความลึกซึงมากขึน มันจะช่วยปล่อยให้คุณเป็ นอิสระจาก
ความรูส้ ึกผิดทีว่าคุณไม่ ได้ “ดี” เท่าทีคุณรูส้ ึกว่าควรจะเป็ น เพราะมันจะช่วยให้คุณเปลียนเป็ นคนในแบบทีคุณอยากจะเป็ น การฝึ ก
การให้อภัยเสริมสร้างความดีงามในตัวคุณเพือทีว่ามันจะได้มีบทบาทในชีวติ ของคุณมากขึน คุณจะรูส้ ึกอย่างเป็ นธรรมชาติวา่ แนวโน้ มที
คุณจะทําสิงไม่ควรทําลดลงแต่ก็ยงั ไม่สามารถจะหยุดตัวเองได้Çคุณจะเริมทําในสิงทีคุณรูว้ า่ คุณควรจะทํามากขึนแต่ทผ่ี านมายังไม่
สามารถบอกตัวเองให้ทาํ ได้เลย
การเรียนรูท
้ จะให้
ี
อภัยมีแต่จะช่วยคุณ มันไม่อาจทําร้ายคุณได้เลย
การให้อภัยนั นเห็นผลชัดเจนและเป็ นประโยชน์ มาก ไม่มีอะไรทีคลุมเครือ หรือเป็ นเรืองเพ้อ น การให้อภัยปลดปล่อยคุณให้เป็ น
อิสระ เมือคุณเรียนรูท
้ จะให้
ี
อภัย เมือนั น ญหามากมายจะค่อยๆจางหายไป ( อาจเป็ นได้แม้ ญหาสุขภาพ ) มันจะเป็ นเหมือนกับว่าคุณ
สามารถมองดูชีวติ ของคุณอยูเ่ หนื อ ญหาและมองเห็นหนทางทีง่ายทีสุดในการจะไปยังทีทีคุณต้องการ หนทางในชีวติ จะเปิ ดขึนตรง
หน้ าคุณ โอกาสใหม่ๆจะปรากฏออกมาอย่างไม่รท
ู้ มา
ี ความสุขจะเกิดขึนอย่างประจวบเหมาะเมือคุณพบคนที ใช่ ในเวลาทีเหมาะเจาะ
ความคิดหรือคําตอบจะมาหาคุณเท่าทีคุณต้องการFขอาจได้จากเพือนให้ความคิดเห็น
ขหรือแค่เพียงคุณพลิกเปิ ดหนั งสือหรือนิ ตยสา
หรือคุณอาจบังเอิญได้ยน
ิ การสนทนาซึงจะช่วยคุณในสิงทีคุณกําลังมองหาĪทําไมถึงเป็ นแบบนี Ś้ขมันเป็ นเพราะฝึ กการให้อภัยขคุณจะเป
กว้างมากขึนให้ความดีงามของชีวติ เพือให้สิงดี ๆได้มีหนทางมาหาคุณมากขึน
เมือคุณเรียนรูท
้ จะให้
ี
อภัย ความสามารถซึงหลับใหลอยูภ่ ายในตัวคุณจะปรากฏขึน และคุณจะค้นพบว่าตัวคุณเองนั นเข้มแข็งและมี
ความสามารถมากกว่าทีคุณเคยคาดคิดไว้ซะอีก บางส่วนของคุณซึงไม่สามารถเติบโตในดินทีเย็นยะเยือกของการไม่ ให้อภัยจะเริม
เติบโตขึน คุณเริมทีจะไม่ดินรนหรือพยายามมากเกินไป คุณจะพบหนทางเพิมขึนในการจะใช้ชีวติ ทีง่ายสะดวกสบายและมีความพอใจ
สนุ กกับชีวติ มากขึน ถ้าทังหมดนี งดูเหมือนพูดเกินความจริงไป แล้วปล่อยมันไว้อย่างนี ก่อน เพียงแค่การปฏิบัติ 4 ขันตอนสู่การให้
อภัยทีคุณจะได้พบภายในไม่กีหน้ าของหนั งสือเล่มนี และคุณจะดี ใจทีคุณได้อา่ นมัน

4 ขันตอนสูก่ ารให้อภัย
วิธท
ี ทรงประสิ
ี
ทธิภาพในการเปลียนแปลงชีวติ คุณให้ดขี น
ึ
4 ขันตอนสู่การให้อภัย นํ าเสนอแนวทางทีรวดเร็วและง่ายดายเพือเริมต้นการให้อภัยĘมันสามารถนํ าไปสู่การเปลียนแปลงทีลึกซึงและ
เห็นได้ชัดเจนในชีวติ ของคุณ มันทรงพลังในความเรียบง่าย ดังนั นแค่เริมใช้มัน แล้วคุณจะเห็นผลด้วยตัวเอง
4 ขันตอนเหล่านี สามารถนํ าไป ใช้แก้ ญหาได้ ไม่วา่ เรืองใหญ่หรือเรืองเล็ก ๆน้ อย ๆ อย่างไรก็ตามคุณควรจะเริมจาก ญหาเล็ก ๆก่อน
จนกระทังคุณเข้าใจแนวความคิดนี แล้ว ในความเป็ นจริงวิธีทดีี ทสุี ด คือ คุณไม่ควรพยายามให้อภัยคนทีอาจจะทําร้ายคุณได้อกี ใน
อนาคต จนกว่าคุณจะมีประสบการณ์ มาก่อนและสามารถเข้าใจขันตอนทังหมดของการให้อภัย (ดูได้จากหัวข้อการให้อภัยทีทําได้ยาก
และการคืนดี) คิดถึง ญหาเล็ก ๆทีคุณอยากจะให้อภัยแล้วลองทําตามขันตอนด้านล่างนี
่ ารให้อภ ัย
4 ขนตอนสู
ั
ก

วิธท
ี ดีี ทสุี ดคือการเขียนตามขันตอนทัง 4 จนกว่าคุณจะมีประสบการณ์ มากพอแล้ว
ขันตอนที 1: ระบุคนทีคุณต้องให้อภัยและเพืออะไร
ขันตอนที 2: ยอมรับว่า จจุบน
ั คุณรูส้ กึ อย่างไรกับสถานการณ์ นัน มันจะดีทสุี ดถ้ามันเป็ นความรูส้ กึ ที
ซือตรงของคุณ ไม่ ใช่แบบทีดี แบบทีสุภาพ ทีคุณคิดว่าคุณควรจะรูส้ กึ คุณต้องเริมจากความรูส้ กึ ของคุณ
จริง ๆ จากนั นจึงแสดงความตังใจของคุณอย่างน้ อยก็เพือทีจะได้มี โอกาสทีจะปลดปล่อยความรูส้ กึ เหล่านั น
ขันตอนที 3: ระบุถงึ ข้อดีทคุี ณจะได้รบั จากการให้อภัย นี อาจจะเป็ นอะไรทีตรงข้ามกับสิงความรูส้ กึ ใน
จจุบน
ั ของคุณ ความโศกเศร้าจะกลายเป็ นความสุข ความโกรธจะกลายเป็ นความสงบสุขทางจิตใจ ภาระที
หนั กอึงจะเบาบางลงเรือยๆ ถ้าคุณยังไม่แน่ ใจในข้อดีทจะได้
ี รบั อย่างนั นคุณลองเลือกความรูส้ กึ ดี ๆในเรือง
ทัวไปทีคุณอยากจะรูส้ กึ ตอนนี (เช่น มีความสุขมากขึน ผ่อนคลายมากขึน มีความมันใจมากขึน เป็ นต้น)
มันจะช่วยได้ถา้ คุณสามารถจินตนาการได้วา่ คุณจะรูส้ กึ ดีแค่ ไหนถ้าคุณสามารถให้อภัยได้
ขันตอนที 4: สัญญากับตัวเองว่าจะให้อภัย นี เป็ นการกําหนดแบบง่ายๆว่าใครเป็ นคนทีคุณจะให้อภัยและรับ
รูถ้ งึ คุณข้อดีทคุี ณจะได้รบั จากการให้อภัย
โดยปกติแล้ว คุณจะทําĪ 4ขขันตอนออกมาในรูปแบบประมาณนี
ตัวอย่างที 1:
จินตนาการว่าเพือนของคุณชือ จอห์น เริมทีจะหลบหน้ าคุณและคุณไม่รวู้ า่ ทําไม
1. ฉั นอยากจะให้อภัยจอห์นเรืองทีหลบหน้ าฉั น
2. ตอนนี ฉั นเลือกทีจะปลดปล่อยความรูส้ กึ เสียใจ โกรธและความกลัวออกไป (คุณสามารถทีจะเลือกความ
รูส้ กึ เพิมเติมทีหลังอีกก็ ได้ถา้ คุณต้องการ)
3. ฉั นยอมรับว่าการให้อภัยจอห์นเป็ นประโยชน์ แก่ตวั ฉั น เนื องจากว่าฉั นจะรูส้ กึ เป็ นสุขขึน สุขภาพดีขน
ึ
และจิตใจสงบสุขมากขึน
4. ฉั นสัญญากับตัวเองว่าจะให้อภัยจอห์น และยอมรับเอาความสงบสุขและเป็ นอิสระที ได้มาจากการให้อภัย

ตัวอย่างที 2:
ในตัวอย่างนี เจเน็ ท เป็ นแฟนสาวของใครสักคน ได้จบความสัมพันธ์ลง
1. ฉั นอยากจะให้อภัยเจเน็ ททีทิงฉั นไป
2. ตอนนี ฉั นเลือกทีจะปลดปล่อยความรูส้ กึ เสียดาย โดนทิงและความกลัวออกไป
3. ฉั นยอมรับว่าการให้อภัยเจเน็ ท เกิดประโยชน์ แก่ตวั ฉั น เนื องจากว่าฉั นจะรูส้ กึ ปลอดโปร่งขึน มีความสุข
มากขึนและสามารถมีความสัมพันธ์ทดีี ขนได้
ึ ในอนาคต
4. ฉั นสัญญากับตัวเองว่าจะให้อภัยเจเน็ ท และยอมรับเอาความสงบสุขและเป็ นอิสระที ได้มาจากการให้อภัย
ตัวอย่างที 3:
ในตัวอย่างนี ใครสักคนโดนไล่ออกจากงาน
1. ฉั นอยากจะให้อภัยเจ้านายของฉั นที ไล่ฉันออกจากงาน
2. ตอนนี ฉั นเลือกทีจะปลดปล่อยความรูส้ กึ โกรธ โศกเศร้า ไม่เป็ นธรรมและผิดหวังออกไป
3. ฉั นยอมรับว่าการให้อภัยเจ้านายของฉั น เกิดประโยชน์ แก่ตวั ฉั น เนื องจากว่าฉั นจะรูส้ กึ ในแง่บวก มีความ
สุข และมีความสามารถมากขึนในการหางานทีดีกว่าเดิมได้ ในอนาคต
4. ฉั นสัญญากับตัวเองว่าจะให้อภัยเจ้านาย และยอมรับเอาความสงบสุขและเป็ นอิสระที ได้มาจากการให้อภัย
เพือจะช่วยแนะแนวทางให้กบั คุณทีละขันตอน เรามี แผ่นงาน 4 ขันตอนสูก่ ารให้อภัย

แผ่นงาน 4 ขันตอน สูก่ ารให้อภัย
แผ่นงานนี สามารถช่วยคุณให้ทาํ ได้จนครบทังÃ 4ขขันตอ
1. ใครและอะไร
คิดเกียวกับคนทีคุณต้องการให้อภัยและทําไมคุณถึงต้องการทีจะให้อภัยพวกเขาĪขแล้วใส่รายละเอียดลงไปใ
ช่องว่างด้านล่างนี
ฉั นอยากจะให้อภัย___________________สําหรับÈ_____________________
นี เป็ นการสร้างประโยคเกียวกับคนทีคุณต้องการจะให้อภัยและสิงทีคุณต้องการทีจะให้อภัยพวกเขา
ตัวอย่าง:
ฉั นอยากจะให้อภัยทาเทียน่ าสําหรับเรืองทีแย่งแฟนฉั นไป
ฉั นอยากจะให้อภัยจอห์นสําหรับเรืองทีเคยทุบตีฉันตอนฉั นยังเด็ก
ฉั นอยากจะให้อภัยพ่อของฉั นสําหรับการทีเขาไม่ ได้รกั ฉั นให้มากพอ
2. ยอมรับและเริมต้ นที จะปลดปล่ อยสิงที ขั ด ขวางคุ ณ
เขียนความรูส้ กึ ทีอาจขัดขวางหนทางในการทีจะให้อภัยในสถานการณ์ นี เช่น โกรธ เจ็บปวด กลัว อิจฉา
อยากแก้แค้นและอืน ๆ
ตอนนี ฉั นเลือกทีจะปลดปล่อยความรูส้ กึ ________________
ตัวอย่าง:
ตอนนี ฉั นเลือกทีจะปลดปล่อยความรูส้ กึ โกรธและความกลัวออกไป
ตอนนี ฉั นเลือกทีจะปลดปล่อยความรูส้ กึ เกลียด ความขมขืนและแค้นเคืองออกไป
ตอนนี ฉั นปลดปล่อยความรูส้ กึ เศร้า ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานออกไป
3. ประโยชน์
ทํารายการเหตุผลต่างÃๆว่าทําไมคุณถึงต้องการทีจะให้อภัยĘยขจากนั นแต่งประโยคจากสิงเหล่านี้ขมีประโยช
อะไรทีคุณจะได้รบั จากการให้อภัย คุณรูส้ กึ อย่างไร ทัศนคติของคุณดีขนบ้
ึ างไหม พฤติกรรมของคุณ
เปลียนแปลงเป็ นอย่างไรบ้าง สิงเหล่านี จะช่วยเพิมความแข็งแกร่งให้กบั ความปรารถนาและเพิมแรงจูงใจใน
การให้อภัย
แต่งประโยคจากผลดีตา่ ง ๆทีคุณจะได้รบั จากการให้อภัย โดยการเติมประโยคในช่องว่างด้านล่างนี ให้สมบูรณ์
ซึงจะมีความรูส้ กึ ต่าง ๆทีคุณคาดหวังว่าจะมีเมือคุณยกโทษให้ ได้แล้ว แนะนํ าให้คดิ ถึงความรูส้ กึ ในแง่บวก
มากกว่าแง่ลบ (เช่น สงบมากขึน ดีกว่า หวาดกลัวน้ อยลง)

ฉั นยอมรับว่าการให้อภัยในสถานการณ์ นีจะให้ผลดีแก่ฉัน เพราะฉั นจะรูส้ กึ _____________
ตัวอย่าง:
ฉั นยอมรับว่าการให้อภัยแม่ของฉั นจะให้ผลดีแก่ฉัน เพราะฉั นจะรูส้ กึ เป็ นสุขขึน สุขภาพดีขนและจิ
ึ
ตใจสงบ
มากขึน
ฉั นเห็นว่าการให้อภัยจอห์นจะเป็ นประโยชน์ กบั ฉั น เพราะฉั นจะรูส้ กึ เป็ นอิสระ เป็ นทีรักและสามารถดําเนิ น
ชีวติ ต่อไปได้
4. พั นธสัญ ญา
แต่งประโยคเพือทีจะมายืนยันความตังใจทีจะให้อภัยของคุณ ในขันตอนนี คุณประกาศความตังใจทีจะให้
อภัยคน ๆหนึ งและยืนยันทางเลือกของคุณทีจะมีมมุ มองชีวติ ทีสูงขึนและฉลาดขึน
ฉั นสัญญากับตัวเองว่าฉั นจะให้อภัย___________(ชือคน) และฉั นจะยอมรับเอาความสงบสุขและเป็ น
อิสระที ได้มาจากการให้อภัย
ตัวอย่าง: ฉั นสัญญากับตัวเองว่าจะให้อภัยเจเน็ ท และยอมรับเอาความสงบสุขและเป็ นอิสระที ได้มาจากการให้
อภัย
สร้างประกาศว่าจะยกโทษ

ตอนนี คุณมาสร้างประกาศว่าจะยกโทษโดยการรวมเอาประโยคทีคุณแต่งไว้ดา้ นบนเข้าด้วยกัน
ตัวอย่างที 1:
ฉั นอยากจะให้อภัยเจเน็ ท
ตอนนี ฉั นเลือกทีจะปลดปล่อยความรูส้ กึ ขมขืน และแค้นเคืองออกไป
ฉั นยอมรับว่าการให้อภัยมีผลดีตอ่ ฉั น เนื องจากว่าฉั นจะรูส้ กึ เป็ นสุขมากขึน สุขภาพดีขนและจิ
ึ
ตใจสงบสุข
มากขึน
ฉั นสัญญากับตัวเองว่าจะให้อภัยเจเน็ ท และยอมรับเอาความสงบสุขและเป็ นอิสระที ได้มาจากการให้อภัย
ตัวอย่างที 2:
ฉั นอยากจะให้อภัยพ่อของฉั นสําหรับการทีเขาไม่ ได้รกั ฉั นให้มากพอ
ตอนนี ฉั นเลือกทีจะปลดปล่อยความรูส้ กึ โกรธ ผิดหวังและแค้นเคืองออกไป
ฉั นยอมรับว่าการให้อภัยมีผลดีตอ่ ฉั น เพราะฉั นจะรูส้ กึ เป็ นอิสระมากขึน เป็ นทีรักและมีชวี ติ ชีวามากขึน
ฉั นสัญญากับตัวเองว่าจะให้อภัยพ่อของฉั นและจะยอมรับหนทางซึงจะยอมให้ฉันมีความสุขได้มากขึนและ
มอบความรักให้ผอู้ นได้
ื มากยิงขึนด้วย
แบบฝึ กห ัด

เลือกระยะเวลาในการทําทังหมดÇ 4ขขันตอน(7ขวัน
, 21ขวัน
ขหรืออืน
ข)ๆและกําหนดช่วงเวลาว่าเมือไหร่ที

คุณจะทําในแต่ละวันEฝึ กทําอย่างน้ อยวันละĨะ ขเวลถา้ ทําได้ ให้เขียนออกมาในแต่ละช่วงÃวงขหรือพูดมันออ
จากปากของคุณไม่วา่ จะดัง ๆหรือพูดในใจเบา ๆในแต่ละช่วงทีทํา
เมือคุณทําซ้าตามขันตอนคุณอาจจะสังเกตเห็นว่าŃาขความรูส้ กึ ของคุณจะเปลียนแปลง ขเช่นในขันตอนที่
ความโกรธเปลียนไปเป็ นไม่พอใจและลดน้ อยลงไปเรือย ๆ ) หากเกิดเหตุการณ์ แบบนี แค่เปลียนข้อความ
ของคุณเพือให้ตรงกับความรูส้ กึ ทีแท้จริงของคุณในขณะนั นให้ดที สุี ดเท่าทีคุณจะทําได้Ňขคุณอาจพบว่
หลังจากทําครบทุกขันตอนไม่กครั
ี งÃขความรูส้ กึ อยากจะให้อภัยจะรุนแรงมากขึน
ขนี คือสัญญาณทีดีขโดยเฉพา
ถ้ามันเป็ นเพราะคุณจะเริมเห็นประโยชน์ ทงหมดซึ
ั
งจะเข้ามา ( และคนที ใกล้ชดิ กับคุณ)ในขณะทีคุณ
เรียนรูท้ จะให้
ี อภัย
หลังจากนั นสักพัก คุณอาจจะไม่รสู้ กึ ว่ามันจําเป็ นทีจะทําให้ครบทังŚÃ ขขันตอคณ
ุ สามารถทําเพียงแค่
ประกาศว่าจะให้อภัยจากขันตอนที 4 จนกว่าคุณจะรูส้ กึ ว่ามันสมบูรณ์ แล้ว
ในส่วนหนึ งของการปลดปล่อยตัวเองจากความรูส้ กึ เดิม ๆ คุณอาจต้องการจะปลดปล่อยอารมณ์ อน
ื ๆ อย่าง
เช่น การได้ระบายให้เพือน ง หรือแม้กระทังการไปพบผู้ ให้คาํ ปรึกษาĪขในขณะทีคุณฝึ กแบบฝึ กหัดนี ้ขคุ
อาจจะค้นพบความรูส้ กึ ทีคุณไม่คาดคิดมาก่อนและอาจรวมถึงความทรงจําเก่าๆทีหวนคืนมาด้วยĘขจงปล่อยให
มันผ่านไปหรือหาคนช่วยถ้าคุณต้องการ
ถ้าคุณมีความเชือในพลังแห่งจิตวิญญาณ มันเป็ นเรืองทีธรรมชาติมากทีคุณจะอยากให้มน
ั มาเป็ นส่วนหนึ ง
ของกระบวนการให้อภัย ง่าย ๆเพียงเพิมประโยคตรงส่วนท้าย เช่น “ฉั นขอร้องต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ชว่ ยฉั น
ในการให้อภัยและเป็ นอิสระ” หรือ “ฉั นเชือเชิญและรับเอาความเมตตาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าในการช่วยให้ฉัน
ให้อภัยได้”

การใช้งานขันตอนที 1
กุญแจสู่ขนตอนแรกนั
ั
นเพียงแค่ยอมรับว่าคุณต้องการทีจะให้อภัยคนอืน และยอมรับสิงทีคุณต้องการยกโทษให้พวกเขา เพียงเท่านี
ก็จะช่วยให้คุณกะเทาะอารมณ์ ต่อต้าน ปฏิเสธไม่ยอมรับสิงทีเกิดขึนได้แล้ว เพือเข้าไป ในกรอบของจิตใจ จงยอมรับมัน จากนั นจึงจะเริม
ต้น
ขันตอนนี สําคัญมากทีจะไม่พยายามทําเป็ นดีหรือพยายามทีจะสุภาพĪคุณจําเป็ นต้องยอมรับความรูส้ ึกทีแท้จริงของคุณเกียวกับ
เหตุการณ์ นันเพือทีจะทําให้มันเปลียนได้จริงÃขๆขถ้าคุณรูส้ ึกว่ามี ใครบางคน แย่งแฟนคุณไป”ขดังนั น
ขนี คือขข้อความทีจะใช้ –ขอย่า
น้ อยในการเริมต้น อย่างไรก็ตาม หลีกเลียงการตีความจากเรืองทีเกิดขึนมากเกินเหตุ เช่น “พวกเขาทําลายชีวติ ของฉั นตลอดไปÉ
ช่วงเริมแรกนั นจะมีความรูส้ ึกเกินจริงไปบ้างก็ ไม่เป็ นไร แต่พยายามให้ ใกล้เคียงความจริงทีสุด หลังจากนั น การฝึ กทําตามขันตอน
หลาย ๆรอบ จะทําให้คุณค้นพบว่าความรูส้ ึกของคุณจะเปลียนและคําทีคุณต้องการจะใช้ก็จะเปลียนไปด้วยĠยขมันเป็ นส่วนธรรมดาส่
หนึ งของกระบวนการ
เพือทีจะให้อภัยคนอืน คุณอาจรูส้ ึกว่าพวกเขาควรจะขอโทษคุณก่อน หรือคุณอาจจะรูส้ ึกกลัวทีจะให้อภัยคนทีคุณกังวลว่าพวกเขาจะ
ทําร้ายคุณอีกขและคุณยังมีอะไรทียังต้องเกียวข้องกับพวกเขาอีกขถ้าเป็ นเช่นนั นคุณต้องไปดูทเรื
ี องการให้อภัยทีทําได้ยากและการคืนดี
ซึงจะครอบคุลมขันตอนการคืนดี ไว้อย่างชัดเจนด้วย ถ้าคุณมีความต้องการทีจะไปต่อกับเรืองการให้อภัยทีทําได้ยากขถ้าเช่นนั นคุณก
เดินหน้ าต่อไปและให้อภัยพวกเขาโดยการทําĪ 4ขขันตอนสู่การให้อภัยไปพร้อมกัน
ขไม่อย่างนั นก็เลือกจัดการ ญหาทีง่ายกว่าในตอนนี
ถ้าคุณกําลังฝึ กให้อภัยตัวเองอยูŃ
่ ขโปรดดูท่ขี วิธีการทีจะให้อภัยตัวเอ

้
การใชงานขั
นตอนที 2
ขันตอนที 2 นั นเกียวกับการรับรูค้ วามรูส้ กึ เจ็บปวดของคุณจากเหตุการณ์ ทผ่ี านมาซึงยังคงอยู่ ในความ
นึ กคิด ความรูส้ กึ และการกระทําของคุณĊขเช่นเดียวกับในขันตอนแรกมน
ั สําคัญมากในการทีคุณจะเขียน
ความรูส้ กึ ทีแท้จริงของคุณ ยิงคุณยอมรับความรูส้ กึ ทีแท้จริงของคุณได้มากเท่าไหร่ มันก็จะยิงง่ายมากขึนที
คุณจะเปลียนไปได้จริง ๆ
ถ้าคุณยังไม่แน่ ใจว่าจริง ๆแล้วคุณรูส้ ึกอย่างไร ก็เพียงเดาคร่าวๆไปก่อนแล้วค่อยมาเปลียนเมือคุณทําครบทุกขันตอนไปแล้วสักครัง
สองครัง
คุณยังสามารถเพิมความรูส้ ึกทางกายภาพในการบรรยายความรูส้ ึกของคุณ อย่างเช่น ฉั นได้ปลดปล่อยความรูส้ ึกทีเหมือนโดนทิม
แทง ความหนาวเหน็ บ มันจะเป็ นประโยชน์ มากหากคุณไม่รถู้ ึงความรูส้ ึกทีชัดเจนเกียวกับ ญหาทีเกิดขึน แต่รบั รูถ้ ึงความรูส้ ึกทาง
กายภาพ ถ้าอย่างนั นคุณก็สามารถใช้ความรูส้ ึกทางกายภาพแทนได้ ถ้าคุณได้รถู้ ึงอารมณ์ ความรูส้ ึกในภายหลังคุณก็เริมนํ ามันมารวมเข้า
ด้วยกันได้
ถ้าความรูส้ ึกของคุณยังคลุมเครือ ก็บรรยายมันให้ดีทสุี ดเท่าทีคุณจะทําได้ ในครังนี Śขเช่น ฉั นจะปลดปล่อยความรูส้ ึกสินหวัง”, ฉั
จะปลดปล่อยความรูส้ ึกทียังไม่ชัดเจนทียึดติดอยูน
่ ี มันทําให้ฉันเหน็ บหนาวใจÄขไม่มีความสุข”ขแม้แต่ความรูส้ ึกทีคลุมเครือก็สามารถน
ไปสู่การฝ่ า นอุปสรรคทีเยียมยอดได้ ดังนั นอย่าให้ความรูส้ ึกคลุมเครือฉุ ดรังคุณไว้ ถ้านั นคือสิงทีคุณรูส้ ึกอยู่ ในตอนนี เกียวกับ ญหา
นั น

ถ้าคุณรูส้ กึ ว่าคุณยังติดขัดอยู่ ในขันตอนนี เช่นนั นคุณน่ าจะลองทํากับ ญหาทีง่ายกว่านี ก่อนในตอนนี
แล้วค่อยกลับมาทําเรืองนี ใหม่ทหี ลังÃไม่อย่างนั นคุณอาจจําเป็ นต้องได้รบั การสนั บสนุ นจากเพือนที ไว้ ใจได้
หรือผู้ ให้คาํ ปรึกษาเพือทีจะได้ผา่ นพ้น ญหานี ไปได้ อีกทางเลือกหนึ ง ถ้าคุณต้องการทีจะไปต่อแม้วา่ คุณจะ
รูส้ กึ ติดขัดอยู่ คือข้ามขันตอนนี ไปและใส่ ใจมากขึนในขันตอนอืน ๆ และดูวา่ มันจะช่วยกระตุน
้ ความรูส้ กึ
ของคุณได้หรือไม่

้
การใชงานขั
นตอนที 3
ในขันตอนที 3 ให้คุณเพ่งความสนใจไปทีประโยชน์ ทคุี ณจะได้รบั จากการปลดปล่อยความรูส้ ึกไม่เป็ นสุขเกียวกับเหตุการณนั น ๆ
จินตนาการว่าคุณจะรูส้ ึกอย่างไรเมือคุณเป็ นอิสระจากความรูส้ ึกเจ็บปวดในอดีตเหล่านั น คิดดูวา่ มันจะดีและสบายใจแค่ ไหนกับความ
รูส้ ึกทีเปลียนไปและนั นมันก็จะเปลียนชีวติ คุณด้วย คิดดูวา่ คุณจะส่งต่อความรูส้ ึกทีดีนี ไปสู่คนรอบข้างคุณอย่างไร
ในขันตอนนี คุณอาจจะเริมตระหนั กได้วา่ การให้อภัยมีคุณประโยชน์ อย่างไร นั นเพราะว่าคุณได้ปลดปล่อยความรูส้ ึกเจ็บปวดและ
เลือกทีจะมีทศั นคติทเป็
ี นสุขมากขึนแทน ถ้าสิงเหล่านี เกิดขึนกับคุณแสดงว่าคุณได้เริมเข้าใจอย่างแท้จริงว่าทําไมการให้อภัยจึงเป็ นการ
ทําสิงทียอดเยียมĖขถ้าคุณได้ตระหนั กถึงสิงเหล่านี ้ขนั นหมายถึงสัญญาณทีดีมากมันจะช่วยกระตุ้นคุณให้ ให้อภั

โดยทัวไปแล้วประโยชน์ ทจะได้
ี รบั จากการให้อภัยนั นจะตรงกันข้ามกับความรูส้ กึ เจ็บปวด มันจะดีกว่าใน
การแสดงออกถึงประโยชน์ ที ได้ ในแง่บวก เช่น “มีความสุข” ดีกว่า “ไม่ ได้เศร้ามาก”, “สงบสุข” ดีกว่า “ไม่
โกรธ” ถ้ายังไม่แน่ ใจในประโยชน์ ทคุี ณได้รบั จากการให้อภัยแบบเฉพาะเจาะจง คุณยังสามารถใช้เรืองดี ๆ
ทัวไปทีคุณพอใจในชีวติ ของคุณในขณะนี แทน - ถึงแม้วา่ คุณจะไม่มนใจว่
ั ามันเกียวข้องกัน ตัวอย่างเช่น
“สันติสขุ , ความสุข, ความสําเร็จÄ,ขหรือความอุดมสมบูรณ์
ถ้าคุณใช้ความรูส้ ึกทางกายภาพในการบรรยายสิงทีคุณอยากจะปลดปล่อย ดังนั นคุณก็สามารถใช้แค่ความรูส้ ึกทีตรงกันข้ามกันทาง
กายภาพบรรยายประโยชน์ ทจะได้
ี
รบั ในขันตอนนี เช่น ความรูส้ ึก “หนาวเหน็ บและเย็นชา” กลายเป็ นความรูส้ ึก “อบอุน
่ และมีชีวติ
ชีวา”, “อึดอัด, หายใจไม่ออก” กลายเป็ น “อิสระและหายใจได้อย่างง่ายดาย” ฯลฯ
ประโยชน์ ที ได้รบั ยังสามารถรวมถึงสิงซึงเห็นได้ ในทางปฏิบัติ ไม่วา่ จะในรูปแบบไหนทีดึงดูดคุณ เช่น “มันใจมากขึน”, “ได้งานทีดี
ขึน” หรือ “สร้างความสัมพันธ์ ใหม่อย่างมีความสุข” ยิงคุณชอบผลดีทจะได้
ี
รบั จากสิงเหล่านี มันก็จะยิงช่วยกระตุ้นคุณให้ ให้อภัย

้
การใชงานขั
นตอนที 4
ในขันตอนที 4 คุณได้ระบุความตังใจของคุณในการทีจะให้อภัยอย่างเป็ นทางการ
คุณอาจไม่แน่ ใจว่าคุณต้องการทีจะให้อภัยจริง ๆ คุณอาจมีความข้องใจในหลาย ๆ เรือง แต่ลองทําดูก่อนแล้วดูวา่ มันจะเป็ นอย่างไร
การให้อภัยนั นเป็ นหนึ งในหลาย ๆ สิงทีแม้จะเป็ นความตังใจเพียงเล็กน้ อยทีจะลองทําĪมันก็ ได้เปิ ดไปสู่การสํารวจความเป็ นไป ได้Ň้ ถ
แม้วา่ มันจะยังไม่แน่ นอน - แต่สามารถนํ าไปสู่ผลลัพธ์ทยิี งใหญ่ ได้
ในช่วงแรกนั นยอมรับผลกระทบของการให้อภัยในแบบทัวไปก่อนจะดีทสุี ด เช่น “และฉั นจะยอมรับเอาความสงบสุขและเสรีภาพซึง
การให้อภัยนํ ามาĪ”ขหรือฉั นยอมรับการบําบัดและความเป็ นอยูท
่ ดีี ซึงการให้อภัยนํ ามาĖ
หลังจากนั นคุณสามารถรวมเอาประโยชน์ ทคุี ณจะได้รบั ซึงได้มาจากขันตอนทีสามแล้วรวมเข้าเป็ นส่วนหนึ งของขันตอนที 4
ตัวอย่างเช่น พูดว่าคุณจะให้อภัยในเรืองทีเกียวข้องการทํางานEขและคุณตระหนั กได้วา่ การสะสาง ญหาจะช่วยให้คุณได้งานทีดีกว่าเดิ
คุณสามารถใช้วลีเช่น “ฉั นยอมรับเอาความสงบสุขซึงได้รบั มาจากการให้อภัยและประโยชน์ ของความสัมพันธ์ ในการทํางานทีมีความสุข
มากขึนและงานทีดีขน”
ึ หรือ “ฉั นยอมรับประโยชน์ ของการมีความสุขมากขึนในงาน จจุบันและจะได้มีความสามารถมากขึนในการหา
งานทีดีขน”
ึ
อย่างไรก็ตาม ถ้าประเภทของประโยชน์ นันให้ความรูส้ ึกเป็ นวัตถุนิยมมากเกินไปสําหรับคุณĊขหรือขัดต่อความรูส้ ึกในแง่คุณค่าขอ
คุณ อย่างนั นแล้วก็ทงเรื
ิ องประโยชน์ ในทางปฏิบัตินี ไป
บางครังมันก็สามารถเกิดประโยชน์ ในการเอือยเฉื อยอยูก่ ับบางขันตอน โดยเฉพาะอย่างยิงถ้าคุณมีความรูส้ ึกถึงอิสระหรือความมีชีวติ
ชีวาในตอนทีคุณทําขันตอนนั นEขๆขอยูก่ ับขันตอนที่ 4แล้วทํามันซ้ามากกว่าขันตอนอืนSนนขๆนานเท่าไรก็
มันได้ผลดีแม้ ในการทีจะเปลียนให้ขนตอนที
ั
4 เป็ นการยืนยันด้วยคําพูดซึงคุณพูดออกมาดังÃขๆขหรือขพูดในใจหลายขๆครั
จินตนาการว่าคุณจะมีความคิด, ความรูส้ ึก และการกระทําอย่างไรสักครังเมือคุณได้เสร็จสินกระบวนการทุกขันตอนของการให้อภัยนี
ซึงจะยิงทําให้มันมีพลังมากยิงขึน

ลมหวนของการให้อภัย

ขณะทีคุณได้ทาํ ตามขันตอนทังÃ 4ขขันตอนแล้วคุณจะพบว่าความรูส้ ึกนั นสร้างได้ขเมือคุณย้อนกลับไป ในขันตอนแรกหลังจากที ได
ทําขันตอนอืนEขๆไปแล้วขคุณจะได้พบว่าความรูส้ ึก อยากให้อภัย”ขนั นรุนแรงขึน
ขคุณจะชัดเจนมากขึนเกียวกับความรูส้ ึกใน จจุบันขอ
คุณในขันตอนที 2 หรือคุณจะชัดเจนมากขึนเกียวกับผลประโยชน์ ทจะได้
ี
รบั ในขันตอนที 3 ทุก ๆ ครังทีคุณได้ทาํ ตามขันตอนครบทัง
4 ขัน มันจะเหมือนคุณได้สร้างกระแสน้ าวนของการให้อภัย

คุณสามารถแม้แต่จะคิดว่ามันก็เหมือนหนึ งในเครืองดูดฝุ่ นรุน
่ ใหม่ซึงใช้ลมหมุนในการทําความสะอาดพรมĖขเพียงแค่ ในกรณี นี้ขโด
การทําซ้าตามขันตอนทังŚÃ ขสู่การให้อภัคุณเป็ นคนสร้างพายุไซโคลนเพือทําความสะอาดความเจ็บปวดเดิมĖิมขๆขและความไม่เป็ น
ยิงคุณทําตามขันตอนบ่อยเท่าไหร่Ńขผลกระทบที ได้รบั ก็จะยิงรุนแรงขึนเท่านั
ณะ
รวมทังเมือคุณได้ ใช้ขนตอนที
ั
4 หลาย ๆ ครัง ผลกระทบก็จะยิงรุนแรงมากขึนแม้ ในขณะทีคุณกําลังทําเรืองอืนจนสําเร็จF็จขข
คุณได้ประสบการณ์ จากประโยชน์ ของการให้อภัยในเรืองหนึ ง คุณจะอยากให้อภัยเรืองอืน ๆ ด้วย ระดับของความ “อยากให้อภัย” จะ
รุนแรงมากขึนแม้แต่สิงที ไม่ ได้เกียวข้องกับการให้อภัยในครังก่อน ๆ ของคุณ เมือเป็ นแบบนี แล้ว การให้อภัยจะกลายเป็ นเรืองง่ายและ
เป็ นธรรมชาติสําหรับคุณ

ความรูส้ กึ ผิดและความอับอาย
ความรูส้ กึ ผิดทําให้เรารูส้ กึ ว่าเราทําไม่ดÇ
ี ความอับอายทําให้เรารูส้ กึ ว่าเราเป็ นคนไม่ดี
ในการทีจะให้อภัยตัวเอง มันจะช่วยคุณได้หากคุณความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างความรูส้ ึกผิดและความอับอาย ในเรืองของ
ความรูส้ ึกผิดและความอับอายมักถูกพูดถึงพร้อมกันราวกับว่าเป็ นสิงเดียวกัน หรือว่าคล้ายกันมาก อย่างไรก็ตามมันก็มีส่วนทีแตกต่าง
กันอย่างมาก

ความรูส้ ึกผิดเกิดขึนเมือเราได้ทาํ อะไรทีขัดกับความรูส้ ึกถูกต้องของเราĪขส่วนความอับอายเกิดขึนเมือเรารูส้ ึกว่ามีบางอย่างผิดปกต
เกียวกับเรา ความรูส้ ึกผิดคือความรูส้ ึกเกียวกับสิงทีเราทําĪหรือสิงทีเราได้ทาํ ไปแล้วĠวขความอับอายคือขความรูส้ ึกทีว่าเราเป็ นคนอย่างไรขเม
เรารูส้ ึกผิดเราจะคิดว่า “ฉั นทําอะไรไม่ดีลงไปÉ”ขเมือเรารูส้ ึกอับอายขเราจะคิดว่า ฉั นเป็ นคนไม่ดี
มันเป็ นสิงสําคัญมากในการเข้าใจถึงความแตกต่างในการทีจะให้อภัยตนเองÃเราจําเป็ นต้องจัดการกับความรูส้ ึกผิดและความรูส้ ึก
อับอายของเรา เหตุการณ์ บางอย่างอาจทําให้เกิดความรูส้ ึกทังสองอย่างกับเราĪขแต่วธิ ีทจะจั
ี ดการกับความรูส้ ึกผิดนั นแตกต่างจากความรูส้ ึ
อับอาย
เราปลดปล่อยความรูส้ ึกผิดได้งา่ ย ๆ โดยการปลดปล่อยความต้องการทีจะทําโทษตัวเองออกไปÉ,ขโดยการปลดปล่อยความรูส้ ึกเหยีย
หยามและความต้องการทีจะทําร้ายตัวเองในทุกรูปแบบÈเราช่วยตัวเราเองได้ โดยการทําสิงต่อไปนี Śการชดเชยให้กับสิงทีเราได้ทาํ ลงไปÉ
ขอโทษ, ทําĪ 4ขขันตอนสู่การให้อภัย,ขและอืน
ขๆขอีกขนี อาจเป็ นการช่วยเรารักษาบางส่วนของความรูส้ ึกอับอายรวมทังความรูส้ ึกผิดของเร
ด้วย แต่บ่อยครังการจัดการกับความอับอายมักจําเป็ นต้องใช้วธิ ีอนควบคู
ื
่กันไปด้วย

เพือทีจะปลดปล่อยความอับอาย เราจําเป็ นต้องมาคืนดีกับตนเองÃ ดูทเรื
ี องการคืนดี)ขความอับอายรักษาได้ โดยการมีความสัมพันธ์ท
ดีกับตัวของเราเองอย่างต่อเนื อง โดยเฉพาะอย่างยิงกับบางส่วนทีเรามองว่าเป็ นข้อด้อยหรือจุดบกพร่องของเรา เราจําเป็ นต้องสร้างสรรค์
ความสุขในสัมพันธ์อน
ั ดีกับตัวของเราเองเพือทีจะขับไล่ความอับอายที ให้ โทษออกไป นั นหมายถึงการทีเราจะเต็มใจในการตระหนั กและ
ปลดปล่อย “เสียง” ข้างในจิตใจของเรา ซึงคอยว่าร้ายเราหรือคอยฉุ ดให้เราตกต่าไม่วา่ ทางใดก็ตามĖขนอกจากนี ยังหมายถึงกา
เปลียนแปลงการคบคนทีอยูร่ อบตัวเรา เราควรจะเว้นระยะให้หา่ งจากคนที ไม่ดีกับเราถ้าทําได้Ňขนั นหมายถึงการใช้เวลาให้มากขึนกับค
ทีดีกับเราและดีสําหรับเราĪขและยังหมายถึงการเรียนรูท
้ จะเลิ
ี
กระแวงผู้คนทีชอบเราอย่างจริงใจขการปลดปล่อยความอับอายนั นมีหลา
อย่างทีต้องทําเพือให้เราเป็ นเพือนทีดีĮขใจดีและห่วงใยตัวเราเอ

พวกเราหลายคนนั นซึมซับเอาทัศนคติที ไม่ดี, การตําหนิ ติเตียนทีเกินจริงหรือรุนแรงมาจากพ่อแม่Ń,ขครูอาจารย์ขหรือแม้กระทังญาต
ๆ มาโดยไม่รตู้ ัวมาตลอดช่วงเวลาทีเราเติบโตมา ถ้าเป็ นอย่างนั นเราจะมีเสียงตําหนิ ติเตียนอยู่ ในหัวของเราĪขมันสามารถทีจมอยูล่ ึกภายใ
จิตใจของเราโดยทีเราแทบจะไม่รตู้ ัวเลย แต่ความรูส้ ึกและอารมณ์ ทสร้
ี างขึนเหล่านั นมันก็ยงั เกิดขึน เราไม่จาํ เป็ นต้องไปต่อสู้กับการ
ตําหนิ ทเกิ
ี นจริงÃ,การทําให้อบั อายĘยขเสียงวิจารณ์ พวกนั ้เราไม่จาํ เป็ นต้องหลบซ่อนจากมันหรือมี ญหากับคําพูดพวกนั นEเราไม่จาํ เป็ น
ต้องให้มันมีอาํ นาจโดยการตอบสนองพวกมันEขเมือใดก็ตามทีเสียงวิจารณ์ ภายในใจพูดบางสิงบางอย่างที ไม่เป็ นประโยชน์ หรือหรื
สร้างสรรค์แต่อย่างใด เราก็แค่บอกกับตัวเองว่า “นี มันเป็ นเพียงความคิด มันก็แค่เท่านี ” เมือถึงเวลาหนึ งมันก็จะหายไปเองถ้าเราไม่ ไป
ตอบสนองโดยการต่อต้านมัน หรือโดยการยอมแพ้และเชือในสิงทีมันพูดกับเรา
ความรูส้ ึกอับอายนั นสามารถผลักดันให้เราทําสิงซึงเราจะรูส้ ึกไม่ดีทหี ลังได้Ňขความรูส้ ึกอับอายนั นสามารถเป็ นเหมือนเชือเพลิงให้กั
การเสพติด, นิ สัยที ไม่ดี, อาการลงแดงหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวเกินไป ความรูส้ ึกอับอายนั นถ้าถูกปล่อยทิงไว้ โดยไม่มี ใครมาทักท้วงมัน
จะกลายเป็ นอาการถาวรไปเอง เมือเรารูส้ ึกไม่ดีกับตัวเองเราจะรูสึกอ่อนแอและถูกชักชวนให้ทาํ สิงต่างÃขๆได้งา่ ยซึงทําให้เรารูส้ ึกแย่กับตัว
เองต่อไปอีก ด้วยเหตุนีความรูส้ ึกอับอายจึงสามารถหล่อเลียงความรูส้ ึกผิดและละลายได้มากขึน
ความรูส้ ึกอับอายนั นมีแนวโน้ มทีจะทําให้เราโทษคนอืนได้อย่างรวดเร็วและจะไม่ยอมให้อภัยในความผิดพลาดของพวกเขาĪขด้วยเหตุนี
ความรูส้ ึกอับอายจึงสามารถแพร่กระจายไปสู้ผู้คน เพราะเมือคนทีอับอายแต่ละคนพยายามทีจะหันเหความสนใจจากความอับอายของตัว
ค
เองโดยการทําให้คนอืนรูส้ ึกอับอายแทนEเมือผู้นําของกลุ่มคนEน
ข ครอบรัว ของค์กรขศาสน
าขหรืออะไรก็ตามขมีความรูส้ ึกอับอายอย่
รุนแรง จึงสามารถแพร่กระจายความรูส้ ึกอับอายไปยังทุกคนในกลุ่มนั นได้ โดยง่ายและยังเป็ นการสร้างรากฐานของบรรยากาศทีเป็ นพิษ
ในการตําหนิ และการประณาม
เราจะไม่อนุ ญาตให้ตัวเองมีความรูส้ ึกว่าเราไม่สมควรได้รบั ไม่วา่ จะเป็ นเรืองไร้สาระหรือไม่เป็ นเหตุเป็ นผลใดในความรูส้ ึกไม่สมควร

เหล่านั น อย่างไรก็ตาม ความรูส้ ึกไม่สมปรารถนาก็ยงั ไม่ ไป ไหน พวกมันแค่มุดจมหายไปและกลับกลับออกมาเหมือนการเสพติดและ
การย้าคิดย้าทําĐอาการเสพติดและพฤติกรรมย้าคิดย้าทําของเราทําให้เรารูส้ ึกว่าเราไม่สมควรĖควรควรขอาการเหล่านี มันเป็ นวังวนของควา
ความรูส้ ึกถึงแรงผลักดันทีจะทําบางสิงบางอย่างซึงเรารูส้ ึกว่าเราไม่ควรทําOĪ ขรูส้ ึกละอายแก่ ใจเกียวกับเรืองเหล่านั ้นขความพยายามของเ
ทีจะซ่อนตัวจากความรูส้ ึกอับอายของเรา (และเสียงตําหนิ ทคอยประณามเราĪ)ก็
ี
อบุ ัติขนมาราวเป็
ึ
นแรงผลักให้ทาํ บางสิงบางอย่างซึงเรา
รูส้ ึกว่าเราไม่ควรทําĪขเป็ นต้

ความภาคภูมิ ใจและความอับอาย
ความรูส้ กึ ผิดจะเป็ นประโยชน์ เฉพาะเมือมันทําให้เราเปลียนพฤติกรรมของเราĪขและเพือเป็ นการชดใช
ความรูส้ ึกละอายใจไม่ ได้เป็ นแค่เรืองส่วนตัว พวกเรายังสามารถรับเอาความรูส้ ึกของความอับอายจากประเทศของเรา, ครอบครัวของ
เรา หรือแม้แต่การอยู่ ใกล้เคียงเหตุการณ์ ทน่ี าอับอายนั น
ก่อนทีจะมองเรืองความอับอายระดับชาติ มามองเรืองความภาคภูมิ ใจของชาติกันก่อน ตัวอย่าง ฉั นเกิดและอาศัยอยู่ ในประเทศที
สวยงามตามธรรมชาติ (สกอตแลนด์) วันหนึ งมีนักท่องเทียวชาวอเมริกันพูดกับฉั นว่า “คุณอาศัยอยู่ ในประเทศทีน่ ารัก มันช่าง
สวยงาม!” ฉั นรูส้ ึกถึงความภาคภูมิ ใจบางอย่างในตัวฉั นถูกปลุกเร้าภายอยูป่ ระมาณไม่กีวินาที แต่หลังจากนั นฉั นมาคิดได้วา่ “ เดียว
ก่อน! ฉั นไม่ ได้มีส่วนเกียวข้องอะไรกับความสวยงามของประเทศนี เลย ฉั นไม่ ได้สร้างภูเขาทีเขาชืนชม หรือแม่น้าและภูมิทศั น์ ทเขา
ี
เพลิดเพลินด้วยสักหน่ อย ฉั นไม่คิดว่าจะสามารถสร้างแม้แต่เนิ นเล็กๆ แม้ฉันทุม่ เททังชีวติ ให้กับมัน อย่างไรก็ตาม ไม่ ใช่วา่ มันมีการ
เปิ ดสอนหลักสูตรฝึ กอบรมใด ๆ ในวิธีการสร้างภูเขา, หุบเขาและแม่น้าสักหน่ อยĘทําไมฉั นต้องรูส้ ึกภูมิ ใจด้วยĘ
ในทางกลับกัน ความรูส้ ึกของความอับอายแห่งชาติสามารถถูกกระตุ้นให้เกิดได้ เมือฟุตบอลทีมชาติของเราทําได้ ไม่ดี ในฟุตบอลโลก
- ซึงน่ าเสียดายก็คือมันเกิดขึนทุกครังทีพวกเขาเข้ารอบ หลังจากดูไป ไม่กีเกม ฉั นมักจะหมดความรูส้ ึกติดใจในขณะทีดูพวกเขาเล่น
ได้ ไม่ดีนักแล้วฉั นก็ยอมแพ้

ฉั นอ่านเจอที ไหนสักแห่งว่าทีมฟุตบอลสโมสรของอังกฤษทีประสบความสําเร็จอย่างแมนเชสเตอร์Ŋขยูไนเต็ดนั นมีผู้สนั บสนุ นจากต่า
ประเทศมากกว่าทีพวกเขาได้รบั ในสหราชอาณาจักร ในบรรดา “แฟน” เหล่านั น หลายคนไม่เคยไปอังกฤษ และมีแนวโน้ มว่าจะไม่ ไป
อังกฤษด้วย พวกเขาไม่ ได้มีความเกียวข้องโดยธรรมชาติกับทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แต่พวกเขาก็ยงั เฉลิมฉลองเมือ แมน
เชสเตอร์ ยูไนเต็ดเล่นได้ดี และไม่มีความสุขเมือนั กเตะเล่นได้ ไม่ดี

นี เป็ นการยกตัวอย่างเล่น ๆ (เว้นแต่วา่ คุณเป็ นแฟนฟุตบอลทีเหนี ยวแน่ นมาก) แต่มน
ั ก็ชชัี ดในจุดลึกลง
ไปของ ญหา ความภาคภูมิ ใจและความอับอายของเราสามารถถูกกระตุน
้ ให้เกิดได้ โดยสถานการณ์ ทเราไม่
ี
อาจควบคุมได้เลย หรือเราจงใจทีจะเลือกสิงนั นเอง - ซึงอีกนั ยหนึ งคือ เราไม่ตอ้ งมีความเกียวข้องอะไรกับ
มันเลย - ในการทีจะให้มน
ั มาเป็ นทีมาของความภาคภูมิ ใจ นี คงเป็ นเหตุผลว่าทําไมผูช้ ายจากหลากหลาย
ประเทศจึงได้มกี ารเลือกอย่างชาญฉลาดทีจะสนั บสนุ นทีมทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ทีประสบ
ความสําเร็จเป็ นทีน่ าจดจําOĪ ขมากกว่าทีมฟุตบอลสกอตแลนด์ซงไม่
ึ คอ่ ยมีชอเสี
ื ยงในเรืองความสําเร็จÄ
ความภาคภูมิ ใจและความอับอายนั นอาจจะแปลกและไม่มมี เี หตุผลแต่มน
ั ก็ยงั เป็ นแรงขับเคลือนหลักซึง
กําหนดพฤติกรรมของคุณอย่างลึกซึงÃมันกําหนดแม้กระทังในระดับส่วนบุคคลจนรวมกันจนถึงการดําเนิ น
การระดับชาติผา่ นเวที โลก
ความรูส้ ึกผิดและความอับอายนั นไม่ ได้มีความหมายในด้านไม่ดีเสมอไป เมือมันทํางานอย่างถูกต้องมันจะกําหนดขอบเขตทีเป็ นเหตุ
เป็ นผลให้กับพฤติกรรมของเราแล้วช่วยให้เราอยู่ ในบรรทัดฐานทางสังคมได้อย่างพอดี ในช่วงเวลาของเรา ความรูส้ ึกผิดจะเป็ นประโยชน์
เฉพาะเมือมันทําให้เราได้ชดใช้สําหรับอะไรบางอย่างทีเราได้ทาํ ลงไปและกระตุ้นให้เราเปลียนแปลงพฤติกรรมFรมขความรูส้ ึกผิดจะไม่เ
ประโยชน์ ถ้ามันทําให้ปมในระยะยาวของการหลงตัวเองÃ,ขการโทษตัวเองขซึงไม่ ได้ส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงในทางบวกขความอับอา
จะเป็ นประโยชน์ เฉพาะเมือมันทําให้เราตังคําถามกับทัศนคติและความเชือของเราและมองหาวิธีทจะทํ
ี าให้เราเป็ นคนทีดีขนĲนขเช
ึ
่นข
การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านทีเราขาด ความอับอายอาจผลักดันเราให้ ไวต่อความรูส้ ึกของผู้อนมากขึ
ื
นถ้านั นคือสิงทีเราขาด หรือเพิม
ความกล้าหาญทางความคิดให้บรรลุผลถ้านั นคือสิงทีเราขาด
มันเป็ นเรืองของการเรียนรูว้ ธิ ีการจัดการความรูส้ ึกพืนฐานของความรูส้ ึกผิดและความอับอายเหล่านี ด้วยวิธีทสร้
ี างสรรค์ มันไม่ ใช่เรือง
ทีเราจะยอมอะลุ้มอล่วยแบบสุ่มสีสุ่มห้า หรือหลีกเลียงมัน (โดยการทําตัวให้ยงุ่ Ã)ขหรือพยายามทีต่อสู้กับมัน
ขเราไม่ต้องการทีจะถู
พันธนาการด้วยความรูส้ ึกจากอดีตซึงไม่ ได้นําไปสู่ทศั นคติเชิงสร้างสรรค์Ŋหรือในการกระทําทีมีประโยชน์ Ŋ์ขเราสามารถจัดการกับคว
รูส้ ึกผิดและความอับอาย โดยฝึ กการให้อภัยตนเอง เพือให้เรากําหนดวิธีทเราจะตอบสนองต่
ี
อความรูส้ ึกพืนฐานเหล่านี ดีกว่าแล้วแต่

ความเมตตาของพวกเขา

ความสํานึ กผิด
ความสํานึ กผิดทีดีทสุี ดคือการใช้ชวี ติ ให้ดี
มันขัดกับความดีงามตามธรรมชาติของชีวติ ในการจะยึดติดอยูก่ บั อดีต วิธท
ี ดีี ทสุี ดเพือให้การชดใช้ ในสิงที
เราได้ทาํ ไปแล้วคือการใช้ชวี ติ ให้ดĮี ในการถอดความคําพูดเก่าĪาขๆเกียวกับการแก้แค้นว่าความสํานึ กผิดทีดี
ทีสุดคือการใช้ชวี ติ ให้ด”ี ถ้ามีวธิ ท
ี จะให้
ี การชดเชยสําหรับสิงทีเราได้ทาํ ไปแล้วŇวขนั นย่อมเป็ นส่วนหนึ งของก
ใช้ชวี ติ ให้ดี
คําขอโทษทีมีความจริงใจมักจะทําให้ ได้ผลลัพธ์ทน่ี ามหัศจรรย์และช่วยฟื นฟูความเสียหายใดĻด ๆขทีเราได้ทกุ คนทําผิดกันได้และ
ทุกคนก็เคยพูดหรือทําสิงทีพวกเขาต้องเสียใจในภายหลังÃมันต้องใช้ความกล้าหาญเป็ นอย่างมากในการเผชิญหน้ ากับคนทีเราทําให้เค้า
เจ็บและยอมรับว่าเราทําผิดÇขแล้วสารภาพว่าเรารูส้ ึกเสียใจแค่ ไหน
การทําแบบนั นยังช่วยให้เราแน่ ใจว่าเราจะไม่ทาํ ผิดแบบนั นซ้าอีก
พันธนาการของการใส่ ใจความรูส้ ึกของคนอืนทีเราสร้างขึนร่วมกับคนทีเราขอโทษ จะทําให้มี โอกาสน้ อยมากทีเราจะทําร้ายเขาอีกครัง

เราสามารถแสดงความสํานึ กผิดโดยการชดใช้Ňแก้ ไขคําพูดร้ายĘย ๆขทีเราเคยพูดเกียวกับคนคนนั นโดยก
พูดถึงแต่ดา้ นดีเขานั บแต่นี ไป หรือการเอาเงินทีขโมยมาไปคืน ทําตัวให้เป็ นคนมีความซือสัตย์มากขึนและ
ตรงไปตรงมากับทุกคน เพือให้มน
ั สมดุลกับความเสียหายทีเราได้ทาํ Īขเป็ นต้

ถ้าเราไม่สามารถชดเชยคนทีถูกเราทําร้ายได้Ňเราควรจะมองหาอะไรทีเป็ นประโยชน์ ทาํ เพือคนในกลุ่มของพวกเขาĪาขตัวอย่างเช่นขถ้าเ
ทําร้ายใครเพราะเชือชาติของพวกเขาĪขเราก็สามารถแก้ ไขได้ โดยการบริจาคโดยไม่เปิ ดเผยตัวตนให้แก่หน่ วยงานการกุศลทีเหมาะส
ด้วยความคิดและจินตนาการเล็ก ๆ น้ อย ๆ เราจะพบวิธีทจะชดเชยแม้
ี
วา่ คนทีเราทําร้ายไม่อยู่ ให้เราชดใช้ ให้ โดยตรง
ถ้าเราได้ทาํ บางอย่างทีเลวร้ายมากขเช่น
เจตนาฆ่าหรือทําให้ผู้อนบาดเจ็
ื
บสาหัสĤสขซึงเห็นได้ชัดมากว่าเป็ นเรืองยากทีจะชดใช้ขอย่าง
ก็ตาม ไม่มี ใครที ไม่เคยหมดหวัง การให้อภัยนั นนํ าความสงบสุขและการเยียวยามาให้ ได้ทกุ คนในทีสุดÇขในกรณี ทรุี นแรงขเริมต้นด้วยกา
ชดเชยความผิดเล็ก ๆทีเราได้ทาํ ไปจะดีกว่าหลังจากนั นเราจึงจะรูด้ ีวา่ จะต้อทําอย่างไรในเรืองทีที ใหญ่กว่านี
อย่าได้คิดตัดสินใจว่าคุณต้องถูกลงโทษ และเหตุนันจึงเริมทีจะลงโทษตัวเอง การลงโทษตัวเองไม่ ได้ช่วยอะไรคนทีคุณได้ทาํ ร้ายไป
เลย มันแค่เพิมความโง่เขลาอีกอย่างเข้าไปแค่นัน คุณไม่สามารถแก้ ไขข้อผิดพลาดโดยการลงโทษตัวเอง คุณสามารถแก้ ไขข้อผิด
พลาดได้ โดยการทําความดีเท่านั นEคุณไม่สามารถช่วยผู้อนได้
ื โดยการทําร้ายตัวเองÃคุณสามารถช่วยผู้อนได้
ื ทาํ กับพวกเขา
การใช้ชีวติ ให้ดี ไม่ ได้รวมถึงการให้คนอืนถือเอาความผิดพลาดของเรามาต่อต้านเรา ถ้าเราได้ทาํ ทุกอย่างเท่าทีเราสามารถทําได้อย่าง
เหมาะสมเพือเป็ นการชดเชยเลยให้แล้ว แต่คนยังโทษเราอย่างไม่สมเหตุสมผล นั นก็เป็ นเรืองของพวกเขาไม่เกียวกับเรา พวกเขาทําท่า
อย่างกับเป็ นเรืองของพวกเขาเอง และเราต้องตังคําถามถึงแรงจูงใจของพวกเขาแม้วา่ พวกเขาจะเล่นเป็ นเหยือก็ตามĖขเหยือทีก้าวร้าวขชอ
ทีจะเล่นกับความรูส้ ึกผิดและความอับอายของคนอืน เป็ นเหมือนความพยายามทีจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมก้าวร้าวของตนเองและ
เป็ นเหมือนควันพรางตัวเพือซ่อนแรงจูงใจทีมีพิรธุ

ความรูส้ กึ ผิดหรือความอับอายสามารถถูกผูอ้ นใช้
ื ในการชักจูงเราหรือควบคุมความประพฤติของเรา การ
ชักจูงเหล่านั นมักจะมาจากผูท้ อ้ี างตัวเองว่ามีคณ
ุ ธรรมสูง แต่การเรียกร้องดังกล่าวกลับเป็ นการให้ โทษซึงมี
อิทธิพลมากทีสุด ผูน
้ ํ าทางจริยธรรมทีแท้จริงจะนํ าเราไปทําอะไรทีเป็ นกระทําในเชิงบวกเพือชดเชยความผิด
พลาด และไม่ ใช้ความผิดพลาดดังกล่าวเป็ นข้ออ้างทีจะบังคับให้เป็ นไปตามแผนของพวกเขาเอง
แม้แต่คนทีมีความมันใจและมีความสามารถมาก ๆ ก็ยงั ทรุดลงได้เมือต้องเผชิญกับการโจมตี ให้อบั อาย มัน
อาจจะมาจากสมาชิกในครอบครัว เช่น “ฉั นจําได้วา่ เธอฉี รดทีนอนตอนเด็กขๆ”ขหรือจากคูช่ วี ติ ของเราขเช่
“นึ กถึงตอนทีคุณลืมวันครบรอบของเราสิ!” หรือจากการกระทําทีผ่านมาของประเทศของเราĪขเช่น นึ กถึ
สิงทีพวกคุณทําอะไรไว้ ในสงครามสิİ!”คําตอบของทังหมดนี ก็เป็ นแค่เพียงทัศนคติİิขเช่น
ข ฉั นได้กา้ วออก

ิ ธิที
จากตรงนั นแล้ว ส่วนคนอืนจะทําอะไรก็ขนอยู
ึ ก่ บั ตัวเขาเองÃ”ขเพือเป็ นการป้ องกันเพิมเติมขพวกเราก็สท
จะสงสัยในคุณธรรมของบุคคลไม่วา่ คนนั นจะดํารงตําแหน่ งใดก็ตามถ้าเค้าใช้กลยุทธ์ตาเช่
่ นนั น
ถ้าเราด่าและประณามตัวเองในเรืองทีเราได้ทาํ ลงไปÉขหรือทีประเทศของเราได้ทำขใครทีรับอะไรจากการนี ้ขใครได้ประโยชน์ จากเรืองนี
โลกจะเป็ นสถานทีทีดีขนเพราะเราประณามตั
ึ
วเองได้อย่างไร มันสามารถเป็ นมาตรการชัวคราวเพือหยุดตัวเองไม่ ให้ทาํ เรืองไม่ดีต่อไป
แต่มันก็ ไม่ ได้มีประโยชน์ ไปมากกว่านั น การด่าตัวเองนานเกินไปก็เป็ นแค่อกี ชนิ ดของการเอาตัวเองเป็ นทีตังมากเกินไปซึงจะนํ าไปสู่
ญหาตังแต่แรก ส่วนใหญ่ของข้อผิดพลาดของเรามาจากการนึ กถึงแต่ตนเองมากเกินไปและไม่ตระหนั กถึงความต้องการและความ
จําเป็ นของผู้อนให้
ื มากเพียงพอÌขการลงโทษตนเองเป็ นเพียงการเอาตัวเองเป็ นทีตังอีกอย่างเช่นกัน
ขมันดีกว่ามากทีจะใช้เวลาแล
พลังงานในทางซึงจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้อน
ื มากกว่าใช้มันอย่างไร้ประโยชน์ ไป ในการชิงชังตนเอง โทษตนเองหรือทําร้าย
ตนเอง

พระเจ้าจะให้อภัยเราไหม
การให้อภัยตนเองเป็ นหนึ งในความไม่เห็นแก่ตวั ทีสุดอย่างหนึ งทีคุณสามารถทําได้

ถ้าคุณเป็ นคนทีนั บถือศาสนา คุณอาจสงสัยว่าศรัทธาในพระเจ้าของคุณจะเข้ามามีส่วนในเรืองนี ได้อย่างไร คุณอาจคิดว่า “มันขึนอยู่
กับพรเจ้าทีจะให้อภัยฉั น” สิงทีต้องพิจารณาคือ ใครเป็ นคนทีประณามคุณ, คุณจําเป็ นต้องให้อภัยตัวเองหรือไม่Ń,ขคุณต้องจัดการกับวิธ
ทีคุณโทษตัวเองและเริมต้นจากตรงนั น คุณคิดจริง ๆ หรือว่ามันเป็ นความคิดทีดีทจะตั
ี ดสินใจว่าพระเจ้าจะตัดสินการกระทําของคุณ
อย่างไรและพยายามทีจะลงโทษตัวเองล่วงหน้ า ถ้าเป็ นเช่นนั น ก็น่าคิดไป ได้วา่ คุณรูค้ วามนึ กคิดของพระเจ้า วิธีทดีี กว่าในการเรียนรูท
้ จะ
ี
ให้อภัยคือการฝึ กฝนกับตัวเองหรือผู้อน
ื และคุณอาจจะมีความคิดทีชัดเจนมากขึนในมุมมองของพระเจ้าในการมองสิงต่าง ๆ ถ้าคุณ
รูส้ ึกว่าจําเป็ นต้องสวดเพือขอขมาแล้วĠคุณก็ทาํ อย่างนั นได้เลย
กาลครังหนึ ง มีชายคนหนึ งเป็ นข้ารับใช้ของขุนนางระดับสูงในประเทศทีกว้างใหญ่ วันหนึ ง เขาช่วยเตรียมจัดงานเลียงฉลองการกลับ
มาของเจ้านายของเขาทีเดินทางกลับมาจากดินแดนอันแสนไกล ในขณะทีข้ารับใช้กําลังรีบอยูŃ
่ เขาได้ชนกับประตูและทําชามทีบอบบาง
และมีค่ามากตกแตกเป็ นชินเล็กชินน้ อยบนพืนหิน ข้ารับใช้ผู้นันหวาดกลัวมาก เขาจึงหนี ไปและซ่อนตัวเองจากความโกรธของเจ้านาย
ของเขา ในความสินคิดของเขา เขาคิดอย่างหนั กว่าจะต้องทําอะไรบางอย่างเพือบรรเทาการลงโทษทีเขารูส้ ึกว่าเขาจะต้องได้รบั อย่าง
แน่ นอน เขาคิดว่ามันคงต้องเป็ นอะไรทีทําให้ตัวเองเจ็บปวดมากขๆขดังนั นเขาจึงตัดสินใจทีจะตัดนิ วมือของเขาออกหนึ งนิ วเขาทําเช่น
นั นและเสียงร้องทีแสนทุกข์ทรมานของเขาจึงทําให้ขา้ รับใช้คนอืนEขๆขพบเขาขพวกเขาจึงพันแผลให้เขาและพาเขาไปทีเจ้านายของเขาที
เพิงกลับมา

เมือขุนนางพบว่าเกิดอะไรขึน เขาพูดกับคนรับใช้วา่ “เจ้าข้ารับใช้ผู้ โง่เขลา เจ้าได้ทาํ ผิดกับข้าถึงสามเรือง
ในนั นมีความผิดเดียวเท่านั นทีเกิดจากอุบตั เิ หตุ เจ้าทําชามทีมีคา่ มากทีสุดแตกก็จริงÃขแต่นันเป็ นส่วนทีเล็
ทีสุดของเรืองนี แล้วเจ้าได้ตดั สินเรืองความยุตธิ รรมเสียเองทังที ไม่ ใช่หน้ าทีของเจ้า เจ้าได้ตดั สินใจทีจะ
ทําร้ายตัวเองโดยไม่ ได้คดิ เลยว่าการกระทํานี มันจะทําให้ความสามารถในการรับใช้ขา้ ลดลงÇลงขสองข้อหลังนี เ
ข้อผิดพลาดทีร้ายแรงไปมาก ตอนนี เจ้าต้องมีชวี ติ อยู่ โดยรู้ ไว้วา่ เจ้าลงโทษตัวเองรุนแรงมากเกินกว่าทีข้าจะ
ทําโทษเจ้าĪขและเนื องจากแผลของเจ้ามน
ั ทําให้เจ้าสูญเสียความสามารถทีจะทําหน้ าทีรับใช้ขา้ และเจ้ายังได้
ทําลายความสามารถในการเลือนฐานะการครองชีพของเจ้าเอง
คนทีกําลังจมน้ านั นไม่สามารถช่วยผู้อนจากการจมน้
ื
าได้Łด้ขใครก็ตามที ไม่ ให้อภัยตนเองจะมีความคิดขหรือความสามารถทีจะให้อภั
อืนได้น้อย มันคือเหตุผลว่าทําไมหลายคนถึงเห็นว่าการให้อภัยเป็ นเรืองยากขพวกเขาปฏิเสธทีจะให้อภัยตนเองโดยทีมีความรูส้ ึกว่าไม
สมควรได้รบั การให้อภัย ความรูส้ ึกต่าต้อยทําให้พวกเขาไม่สามารถให้อภัยผู้อนด้
ื วยĠยขเช่นเดียวกับทีพวกเขารูส้ ึกว่าตัวเองช่างมีน้อยจนไ
สามารถให้อะไรใครได้ ความรูส้ ึกต่าต้อยทําให้งา่ ยทีจะคับแค้นใจและพวกเขามักจะเก็บเอาความรูส้ ึกไม่ยตุ ิธรรมหรือความแค้นเอาไว้
การให้อภัยคือทางออกของเรืองนี

การให้อภัยนั นมีราคาทีงดงาม ราคาของการได้ ให้อภัยตนเอง คือ มันจะเป็ นการยากขึนทีจะห้ามตัวคุณเอง
ในการทีจะให้อภัยผูอ้ น
ื ราคาของการให้อภัยผูอ้ น
ื คือ มันจะเป็ นการยากขึนทีจะห้ามตัวคุณเองให้อภัยตนเอง
การให้อภัยนั นเป็ นการให้ของขวัญทีเราคิดว่าเราไม่มอี าจเป็ นเจ้าของ ทําได้เพียงแค่เห็นมันเท่านั นEขแต่ทน
ั ท
ทีเราได้ ให้อภัยนั นก็ทาํ ให้เรามีมน
ั มากมายแล้ว
มันเป็ นเรืองง่ายทีจะเห็นว่าการเป็ นคนทีหลงตัวเองนั นมักจะคิดว่าตัวเองดีมากเกินไป แต่มันไม่ ได้เป็ นเรืองง่ายทีจะเห็นว่าคนหลง
ตัวเองสามารถมีความคิดว่าตัวเองต่าต้อยเกินไปด้วยĘขพวกคนหลงตัวเองชอบแยกตัวเองออกมาโดยการเป็ นคนที่ พิเศษ
”ขแม้วา่ มันจ
หมายถึงแย่เป็ นพิเศษ อย่าพึงทําหยิงไปคุณไม่ ได้แย่ ไปกว่าใครหรอกขอะไรทีขวางการมีส่วนร่วมในชีวติ ปกติ,ขกันคุณออกจากการใช้ชีวิ
ทีเต็มไปด้วยพวกหลงตัวเองและพวกทีหมกมุ่นอยูก่ ับตนเองมากเกินไป คือการหลงตัวเองนั นแหล่ะ การพุ่งความสนใจไปที “ความผิด
พลาดของฉั น”, “ความเสียใจของฉั น”, “ฉั นทําอะไรผิดÇ”,มันไม่สมดุลเหมือนกับมีความพอใจในตนเองหรือการทําให้ตนเองพึงพอใจ
มากเกินไป ถ้าคุณรูว้ า่ คุณได้ทาํ แบบนี ก็ ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนั กขความจริงก็คือการไม่ยดึ ติดทีจะชนะตัวเอ

การให้อภัยตนเองนั นไม่เพียงแต่ช่วยคุณเท่านั น มันยังทําให้ความสัมพันธ์ดีขนE,ขครอบครั
ึ
วเข้มแข็งขึน
,ทีทํางานเข้มแข็งขึนE
สังคมเข้มแข็งขึน, ภาครัฐเข้มแข็งขึนและสุดท้ายก็จะทําให้ โลกเราเข้มแข็งขึนEมันเป็ นขันตอนทีมีต่อโลกซึงยิงมีคนทีสามารถทําและ
พูดในสิงทีถูกต้องมากขึน และสามารถทําหน้ าทีด้วยจิตใจทีดีงามและยุติธรรมĖดีกว่าการทีต้องมาจัดการและบังคับให้ทาํ ซึงมันจะมีแต่
ความรูส้ ึกผิดโดยไม่รตู้ ัวและความความอับอาย
การให้อภัยตนเองช่วยให้คุณนํ าพลังของคุณไป ใช้ ในการทําความดีÇไม่วา่ จะเป็ นการทําเพือชดใช้ ให้กับคนทีคุณเคยทําร้ายไว้Ġ้วข้ หร
เรืองทัว ๆไป ในชีวติ ของคุณ พลังงานทีกําลังเข้าไปทําร้ายตัวคุณเองสามารถกลับเข้าไปเป็ นการกระทําทีสร้างสรรค์มากกว่าพฤติกรรม
ทําลายตนเอง

การให้อภัยตนเองเป็ นหนึ งในความไม่เห็นแก่ตวั ทีสุดอย่างหนึ งทีคุณสามารถทําได้ มันปลดปล่อยคุณจาก
แนวโน้ มทีจะเป็ นคนทีเห็นตัวเองเป็ นศูนย์กลางของทุกอย่างและหลงใหลในตนเอง มันง่ายขึนเพือทีคุณจะ
ได้มบี ทบาทเชิงบวกในชีวติ คุณ การให้อภัยตนเองช่วยปกป้ องคุณจากการเป็ นคนทีมีภาวะทางอารมณ์ หรือมี
สภาวะทางจิตทีเป็ นภาระต่อคนรอบข้าง มันช่วยให้คณ
ุ สามารถรับรูแ้ ละตอบสนองความต้องการของคุณใน
ทางทีดี มันช่วยให้คณ
ุ สามารถมีสว่ นร่วมในความสัมพันธ์ ไปในทางทีสนั บสนุ นด้านบวกและสร้างสรรค์กบั
ชีวติ ของผูอ้ น
ื มันช่วยดึงด้านทีดีทสุี ดทังทางสังคมและชีวติ การทํางานของคุณĊขการให้อภัยตนเองช่วยให้คุ
เป็ นคนทีรูว้ า่ อะไรเป็ นสิงทีดีและถูกต้อง (บางทีอาจได้เรียนรูว้ ธิ ท
ี ยากว่
ี าอะไรไม่ดแี ละไม่ถกู ต้อง) และสามารถ
ยืนหยัดในการสร้างชีวติ ของคุณและในโลกใบนี

วิธกี ารยกโทษให้ตนเอง
พิจารณาเรืองทีดีทคุี ณสามารถทําได้Ňขดีกว่าเรืองไม่ดที คุี ณไม่สามารถลบล้างมั

เพือทีจะให้อภัยตัวคุณเอง คุณอาจต้องการทีจะคิดหาวิธีทเหมาะสมที
ี
จะให้การชดเชยให้กับบุคคลอืน การชดใช้สามารถเป็ นเรืองทีกดี
มาก แต่ระวังการลงโทษตนเองอาจเป็ นการปลอมตัวมาเหมือนการสํานึ กผิดÇการชดเชยหรือแม้แต่ความคิดว่าจะทําการชดเชยĘยขป
แล้วควรทําให้คุณรูส้ ึกผ่อนคลายĘถ้าคุณไม่รสู้ ึกแบบนั นก็อาจจะเป็ นรูปแบบหนึ งของการทําร้ายตนเองÃงขหรือการลงโทษตัวเองทีปลอมต
มา การชดเชยอาจจะทําให้คุณต้องจ่ายอะไรบ้างÃแต่มันไม่ควรจะทําร้ายคุณ
ถ้าคุณไม่สามารถติดต่อกับคนทีคุณได้ทาํ ไม่ดี ไว้ ได้Ň พวกเขาออกไปจากชีวติ คุณไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใด)ขแต่คุณยังต้องการทีจ
ชดเชยให้กับพวกเขา ถ้าอย่างนั นก็ ให้ทาํ กับคนอืนแทนโดยเฉพาะอย่างยิงการมีน้าใจหรือช่วยเหลืออย่างเป็ นประโยชน์ กับคนเชือชาติ
เดียวกับบุคคลนั น, กลุ่มหรือประเภทของบุคคลนั น หรือแม้เพียงแค่กับบางคนโดยไม่ ได้เฉพาะเจาะจง
คุณเชือหรือว่าต้องให้พระเจ้าให้อภัยคุณก่อนทีคุณจะสามารถให้อภัยตนเองได้ ถ้าอย่างนั นถามตัวคุณเองว่าคุณรู้ ได้อย่างไรว่านั นมัน
ไม่ ได้เกิดขึนไปแล้ว จากนั นลองทําตามขันตอนทังÃ 4ขของขันตอนสู่การให้อภัยจนครบสัก2 - 3ขรอบแล้วดูวา่ คุณเข้าใจมันกระจ่างขึ
หรือไม่ (ดูทหัี วข้อ พระเจ้าให้อภัยฉั นไหม)
ในการให้อภัยตนเอง 4 ขันตอนสู่การให้อภัยนั นก็มีหลักพืนฐานแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เราเปลียนขันตอนที 3 โดยเพิมส่วนที
ว่าคนอืนจะได้รบั ประโยชน์ อย่างไรจากการทีเราให้อภัยตนเอง

ขันตอนที 1. ฉั นอยากให้อภัยตนเองในเรือง:
เลือก 1 อย่างทีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่าง ฉั นอยากให้อภัยตนเองในการทีฉั นถูกต่อว่าและได้พดู จาให้น้องชายของฉั นเสียใจ
ขันตอนที 2. ฉั นอยากปลดปล่อยความรูส้ กึ ที:
บันทึกรายการความรูส้ กึ ของคุณในช่วงเวลานั น คุณต้องยอมรับความรูส้ กึ เหล่านั นเพือทีจะได้ปลดปล่อยมัน
และก้าวไปข้างหน้ า
ตัวอย่าง กลัวการถูกลงโทษ, ตําหนิ ตนเองÃ,ขเกลียดตัวเอง,ขความรูส้ กึ ผิด,ขความอับอายขฯล
ขันตอนที 3A. ฉั นยอมรับว่าการให้อภัยเรืองนี นี จะเป็ นประโยชน์ กบั ฉั นเหมือนทีฉั นจะ:
บันทึกรายการประโยชน์ ทคุี ณจะได้รบั เมือคุณสามารถให้อภัยตนเองได้ ผลประโยชน์ นันสามารถรวมถึงความ
เป็ นอิสระจากความรูส้ กึ ทีคุณได้บน
ั ทึกไว้ ในขันตอนที 2 และความรูส้ กึ ทีตรงข้ามกัน ผลประโยชน์ นันยัง
สามารถรวมถึงการสามารถทําให้ความสัมพันธ์ดขี นE,ขได้
ึ
งานทีดีข,น
ึ ขมีเงินมากขึน
ขฯลฯขขึนอยูก่ บั ควา
เกียวข้องว่าอะไรทีคุณให้อภัยตนเอง
ตัวอย่าง รูส้ กึ เป็ นสุขมากขึน, เป็ นอิสระ, ผ่อนคลายมากขึน เป็ นต้น
ในกระบวนการให้อภัยตนเองนี เราเพิมขันตอนพิเศษ ขันตอนที 3B เข้าไปใน4 ขันตอนปกติ ในขันตอน
นี เรามุง่ เน้ นไปทีวิธท
ี คนอื
ี นจะได้รบั ประโยชน์ จากคุณในการทีคุณให้อภัยตนเอง บางประโยชน์ อาจจะแยก
ออกมาจากผลประโยชน์ ทคุี ณได้รบั จากการให้อภัยตัวเอง บางส่วนอาจเป็ นประโยชน์ กบั คนอืนในขณะทีคุณ
จะมีชวี ติ ชีวาและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน
ขันตอนที 3B. ฉั นยอมรับว่าการให้อภัยตนเองในเรืองนี จะมีประโยชน์ แก่ผอู้ น
ื เพราะว่า:
การให้อภัยตนเองสามารถเป็ นประโยชน์ แก่ผอู้ น
ื โดยการช่วยให้คณ
ุ กลายเป็ นพ่อแม่ทดีี ขน,
ึ เป็ นเพือนที
ใส่ ใจมากขึน, เป็ นผู้ งทีดีขน
ึ และคนที ให้อภัยได้มากขึน เป็ นต้น คุณน่ าจะหมกมุน
่ กับตนเองน้ อยลงและ

สนใจคนอืน ๆ มากขึน คุณน่ าจะมีความต้องการน้ อยลงและมีความต้องการทีจะให้มากขึน เลือกตัวอย่างของ
ประโยชน์ แก่ผอู้ น
ื ซึงน่ าจะสําคัญกับคนรอบตัวคุณ
ตัวอย่าง ฉั นจะเป็ นคนทีน่ าอยู่ ใกล้มากขึน (อารมณ์ เสีย, บูดบึงและหดหูน
่ ้ อยลง) ฉั นจะเป็ นคนที ใจดีขน
ึ
และแสดงความรักได้มากขึน ฉั นจะมีมากขึนเพือทีจะให้
ขันตอนที 4. ฉั นสัญญาว่าจะให้อภัยตนเองเพือ_____________ และฉั นยอมรับเอาความสงบสุขและ
เป็ นอิสระที ได้มาจากการให้อภัย
เช่นเดียวกัน, หรือแทนทีจะใช้ความสงบสุขและเป็ นอิสระ คุณสามารถบันทึกรายการประโยชน์ เป็ นแบบ
เฉพาะเจาะจงได้ คุณยังสามารถรวมเอาประโยชน์ ทผูี อ้ นจะได้
ื
รบั เข้าไปด้วย จากการเปลียนแปลงซึงเกิดขึน
ภายในตัวคุณในการทีคุณได้เรียนรูท้ จะให้
ี อภัยตนเอง บ่อยครังทีผลประโยชน์ ทคุี ณได้รบั นั นคนอืน ๆ ก็ ได้
รับประโยชน์ โดยตรงด้วยเหมือนกัน ถ้าคุณกลายเป็ นคนทีมีความสุขมากขึน หรือเป็ นพนั กงานทีดีขน
ึ คน
อืน ๆทีอยูร่ อบข้างคุณจะได้รบั ประโยชน์ จากมันด้วย การตระหนั กถึงประโยชน์ เพือผูอ้ นในขณะที
ื
เราทําขัน
ตอนการให้อภัยเหล่านี สามารถช่วยให้มน
ั ง่ายขึนทีจะให้อภัยตัวของเราเอง
ตัวอย่าง
ั ญาว่าจะยกโทษให้ตนเองสําหรับการทีฉั นฉุ นเฉี ยวใส่ภรรยาĪ สามีของฉั น
1. ฉั นให้สญ
ขฉะนั นฉั นจึงเป็
อิสระทีจะดําเนิ นชีวติ โดยใช้ศกั ยภาพทังหมดและสามารถทีจะเป็ นคูช่ วี ติ ทีแสดงความรักได้มากขึน
ั ญาว่าจะยกโทษให้ตนเองสําหรับการตกงานEขฉะนั นฉั นจึงสามารถก้าวต่อไปได้และหางานทีดีขึ
2. ฉั นให้สญ
ที ได้เงินมากขึนเพือเป็ นประโยชน์ แก่ตวั ฉั นเองและครอบครัวของฉั น
ในครังแรกของการทําตามขันตอนเหล่านี Śขให้ ใช้วธิ เี ขียนลงบันทึกไปจะดีกว่าขเริมต้นด้วยเรืองเล็กขๆขถึงแม้ว่
คุณจะพบว่าการให้อภัยนั นไม่มเี รืองเล็ก ๆ หรอก แม้แต่การให้อภัยตนเองในเรืองขีปะติว, เรืองเล็ก ๆ ทีเกิด
ขึนมานานแล้วสามารถเป็ นสาเหตุให้เกิดการเปลียนแปลงครังใหญ่ ได้ ทําให้ครบทังÃ 4ขขันตอนหลายขๆรอ
แล้วคุณจะเห็นถึงประสิทธิภาพและสมรรถภาพทีการให้อภัยสร้างขึนได้ภายในตัวคุณในขณะทีคุณทําอย่าง
นั น เพิมอย่างอืนอีก เปลียนคําที ใช้Ň ถ้าคุณต้องการ)เมือคุณทําอีกรอบÈบขให้ออ้ ยอิงอยูก่ บั ขันตอนทีคุณรูส้ กึ
ความเคลือนไหวทีเกิดขึนภายในตัวคุณ
และก็แน่ นอนว่าทังหมดนี ไม่รวมถึงการชดเชยหรือการขอโทษทีมันยังมีความเป็ นไปได้และเป็ นประโยชน์
ตราบใดทีทําอย่างนั นแล้วไม่ทาํ ให้คนอืนSนขๆทีเกียวข้องเจ็บปวดมากขึ้นขถ้าคุณคิดถึงมันสักนิ ดนึ งและรูส้ กึ
อะไรถูกต้อง คุณจะมีความคิดบางอย่างว่าอะไรคือสิงทีต้องทําในไม่ชา้ Īถ้ามันเป็ นไปไม่ ได้ทจะทํ
ี าการชดเชย
ดังนั นใช้ชวี ติ ของคุณให้ดที สุี ดเท่าทีคุณสามารถทําได้Ňขพิจารณาถึงสิงทีดีทคุี ณสามารถทําได้มากกว่าสิงที
ไม่ดที คุี ณไม่สามารถแก้ ไขได้

การให้อภัยจอมปลอม
การให้อภัยทีแท้จริงจะให้ความรูส้ กึ ทีเป็ นอิสระและเบิกบานใจ
การพยายามผลักดันหรือหลอกตัวเองในการให้อภัยเร็วเกินไป หรือตังใจทีจะไม่ ใช้บางส่วนในกระบวนการ
ของการให้อภัยโดยเจตนา (เช่น 4 ขันตอนสูก่ ารให้อภัย) นํ าไปสูก่ ารให้อภัยจอมปลอมĖขการให้อภัยจอมปลอ
บางทีกม็ าเป็ นรูปแบบของการคืนดี แต่ความจริงแล้วไม่มกี ารอภัยให้กน
ั เราติดต่อกับคนอืนราวกับว่าให้อภัย
พวกเขาแล้ว แต่เราไม่ ได้ ให้อภัยพวกเขาจริง ๆ
การให้อภัยจอมปลอมมาจากการทีเราไม่ ได้ยอมรับความเจ็บปวดทังหมดที ได้ประสบมา (หลีกเลียงความรูส้ ึกเจ็บปวด) รีบเร่งใน
กระบวนการการให้อภัยหรือแม้กระทังไม่ ได้ทาํ ตามขันตอนใดเลยแต่ทกึ ทักไปเองว่าเราสามารถเพียงแค่ตัดสินใจว่าจะให้อภัยĘขจากนั นก
แสร้งทําว่าไม่มีอะไรแย่Ńขๆขเกิดขึ
การให้อภัยจอมปลอมยังมีแนวโน้ มทีจะเกิดจากการทีผู้คนมักปฏิเสธความรูส้ ึกทีแท้จริงของตนเองและตัดสินใจว่าจะให้อภัยเพราะ
พวกเขาคิดว่ามันเป็ นการทําเรืองÃ ทีดี”ถึงแม้วา่ พวกเขาจะรูว้ า่ อีกฝ่ ายมีแนวโน้ มสูงมากทีจะทําแบบเดิมอีกกขพวกเขาก็ยงั รูส้ ึกว่าข คว
ให้อภัย พวกเขาไม่ ได้ ให้อภัยจริง ๆ หรอก ในขณะเดียวกันนั นสังสมความรูส้ ึกไม่พอใจและก็มีความกังวลใจว่าเมือไรมันจะเกิดขึนอีก
พวกเขาอ้าง “การให้อภัย” เป็ นข้อแก้ตัวในการทีต้องทนพฤติกรรมแย่ๆ แต่พวกเขาจะไม่ ได้สัมผัสถึงการมีคุณภาพชีวติ อย่างทีจะได้จาก
การให้อภัยจริง ๆ
การให้อภัยทีแท้จริงจะให้ความรูส้ ึกเป็ นอิสระและจิตใจปลอดโปรง ทําให้เรามีวสิ ัยทัศน์ ทชัี ดเจนและมีความสามารถในการตัดสินใจ
เรืองคุณภาพชีวติ ของเราได้ดียงิ ขึน การให้อภัยจอมปลอมก็แค่ทาํ ให้เราพัวพันอยู่ ในสถานการเดิมĖขๆกับคนพวกเดิมขการให้อภัยจอ
ปลอมมาจากการพูดหรือทําอะไรโดยไม่เชือว่าเราสมควรได้รบั หรือสร้างสรรค์อะไรทีดี ไปกว่านี Śขดังนั นเราจึง อดทน
”ขซึงมันจะไม่ดีกับเร
ในระยะยาว การให้อภัยทีแท้จริงจะเปลียนมุมมองและปลดปล่อยเราทําให้เราสามารถสร้างสรรค์ชีวติ ทีมีความสุขมากขึนได้Ňขการให้อภั
ทีแท้จริงเชือมโยงเราด้วยคุณค่าของตัวเราเองในฐานะคนคนหนึ ง การให้อภัยจอมปลอมทําให้เราไม่ ได้เชือมโยงกับความรูส้ ึกเห็นค่าของ
ตัวเอง
ในสถานการณ์ ทต้ี องพึงพาอาศัยกัน ในรูปแบบของคนสองคนทีมักจะติดหนึ บกันเป็ นคู่ โดยมักมีการให้อภัยกันน้ อยมาก มันอาจดู
เหมือนฝ่ ายหนึ ง “ให้อภัย” อีกฝ่ ายหนึ งเป็ นประจําĪขแต่นีเป็ นการให้อภัยจอมปลอมเพราะพวกเขาคืนดีกันโดยที ไม่ ได้มีการให้อภัยกันจริ
ๆ ถ้ามีการให้อภัยกันได้จริงคนที ให้อภัยนั นต้องเป็ นอิสระจากความยุง่ เหยิง คนคนนั นจะได้จบั เข่าคุยกันถึงความสัมพันธ์วา่ แบบไหนที
เราต้องการ แล้วถ้ามันไม่ ได้เป็ นแบบนั น พวกเขาก็แค่อวยพรให้อกี ฝ่ ายและก้าวต่อไป ในขอบเขตของความเป็ นจริง
วิธีหลีกเลียงการอภัยจอมปลอม ทําได้ โดยการทีคุณต้องมันใจว่าคุณได้ทาํ ตามขันตอนการให้อภัยซึงจะทําให้คุณสามารถสัมผัสถึง
อารมณ์ ความรูส้ ึกของคุณได้อย่างลึกซึง

การคืนดี
การให้อภัยนั นไม่มเี งือนไข แต่การคืนดีนันบางทีกม็ เี งือนไข
ในหนั งสือเรือง การให้อภัยคือพลัง ในหนั งสือเล่มนั นอธิบายถึงการให้อภัยว่า “ล้มเลิกความปรารถนาทีจะ
ลงโทษ” ถ้าคุณอ่านข้อความนี ให้ดคี ณ
ุ จะเห็นว่ามันไม่ ได้กล่าวถึงการคืนดีไว้เลย การคืนดีนันต้องทํากับคน
ทีเรามีความสัมพันธ์ดว้ ยและเรากําลังพยายามให้อภัยคนนั นEขการคืนดีเป็ นกระบวนการของการกลับมาสร้า
ความสัมพันธ์ของเรากับใครบางคน การคืนดีมกั จะเป็ นส่วนหนึ งของการให้อภัยแต่ ไม่ ใช่เรืองจําเป็ นEขกา
คืนดีเป็ นกระบวนการแยกออกไปต่างหากและมีความแตกต่างอย่างชัดเจน
การแยกเอาการคืนดีออกจากการให้อภัยสามารถช่วยเราได้เรียนรูว้ ธิ ีทจะให้
ี
อภัย เพราะว่ามันจะดึงเอาความชัดเจนและข้อมูลเชิงลึกที
มีประโยชน์ มากเข้ามาสู่กระบวนการ การทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการคืนดีและการให้อภัยĘและวิธีการทีจะทําให้มันเหมาะสม
กันเป็ นวิธีทดีี ทจะเน้
ี
นแบบทีมีศักยภาพใดทีเราอาจจะต้องให้อภัยและปล่อยให้มันเกิดขึนได้อย่างราบรืนมากขึน
การให้อภัยนั นไม่มีเงือนไขและสามารถเกิดขึนได้เสมอ การคืนดีบางครังก็ต้องการเงือนไขและบางครังก็ ไม่ ได้เกิดขึนได้เสมอไป
การให้อภัยนั นไม่มีเงือนไข ดังเช่นทีมันปลดปล่อยความรูส้ ึกทีต้องการลงโทษบางคนได้เสมอไม่วา่ พวกเขาจะยังมีชีวติ อยูห
่ รือได้ตาย
จากไปแล้ว, ไม่วา่ พวกเขาจะยังมีความข้องเกียวกับเราอยูห
่ รือไปจากเรานานแล้ว การปลดปล่อยความรูส้ ึกทีอยากจะลงโทษใครสักคนนั น
ขึนอยูก่ ับเราแต่เพีย
ผู้เดียวและสามารถทําให้ ได้ โดยอิสระจากผู้อน
ื
การคืนดีบางครังก็ต้องการเงือนไข ดังเช่น เราอาจทําในการทีจะให้อภัยใครสักคนทีเป็ นคนมีนิสัยถาวรชอบทําร้ายร่างกายĪĘ ขติดยาเ
ติดขันรุนแรง, เป็ นอาชญากร หรืออยู่ ในจําพวกปฏิเสธพฤติกรรมของตนเองโดยสมบูรณ์ Ŋเราน่ าจะต้องการกําหนดเงือนไขให้ชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงในความสัมพันธ์ทเราต้
ี องการทีจะมีกับบุคคลดังกล่าว ( ดูเรืองการให้อภัยทีทําได้ยาก )ขเราสามารถให้อภัยพวกเขาได
แต่เราก็สามารถสร้างขอบเขตทีชัดเจนในรูปแบบทีเราจะเกียวข้องกับพวกเขา การเลือกทีจะให้อภัยผู้อนนั
ื นแตกต่างและแยกออกมาต่าง
หากจากการเลือกทีจะคืนดีกับพวกเขา
นอกจากนี การคืนดี ไม่สามารถทําได้เสมอไปÉขคนนั นอาจจะตายไปนานแล้ว,ขหายไปจากชีวติ ของเราขหรือหรือติดยาอย่างสินหวังจนเร
ไม่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้ การคืนดีกับใครสักคนไม่ ได้เป็ นเรืองทีขึนอยูก่ ับเราแต่เพียงผู้เดียว มันยังขึนอยูม่ ากกับพฤติกรรมของ
บุคคลอืนนั บแต่นี ไป

ความเข้าใจทีว่าคุณสามารถให้อภัยคนอืนและยังตัดสินใจทีจะไม่ขอ้ งเกียวกับพวกเขาอีก (แต่ควรระวัง
ว่าการตัดสินใจนี อาจทําให้มคี วามแค้นซ่อนอยูŃ
่ )สามารถทําให้การให้อภัยพวกเขานั นง่ายขึนEนขธรรมดาแล้ว
ย่อมต้องระมัดระวังในการให้อภัยคนทีเป็ น นร้ายสําหรับเราในการทีจะมีเขาอยู่ ใกล้ตวั เพราะเราหลงทึกทัก
เอาว่าเราต้องกลับมามีความสัมพันธ์กบั พวกเขา ในความเป็ นจริงแล้วเราสามารถต่อรองทีจะคืนดี ในแบบทีเรา
ยอมรับได้ หรือแม้แต่ตดั สินใจไม่ทาํ ส่วนนั นเลยĘขมันให้อสิ ระกับเราทีจะยกโทษให้ ใครก็ ได้มากเท่าทีเร
ต้องการ
ในการให้อภัยคนทีชอบสร้าง ญหาโดยการทําทุกวิถีทางตาม 4 ขันตอนสู่การให้อภัย และในบางจุดทีต้องตัดสินใจอะไร ถ้ามีอะไรที
คุณต้องการจะทําเกียวกับการคืนดีĮขการตัดสินใจเกียวกับวิธีการคืนดีนันสามารถรอจนกว่าคุณจะได้มุมมองใหม่ขๆขซึงมาจากการทำ
ขันตอนครบแล้ว
คุณอาจพบว่าแนวความคิดของการให้อภัยทีทําได้ยากนั นมีวธิ ีทมีี ประโยชน์ กับเกียวกับวิธีการทีจะให้อภัยในในสถานการณ์ ทท้ี าทาย

การให้อภั ยที ทํ าได้ ยาก
การให้อภัยทีทําได้ยากหมายถึงการตังเงือนไขในความสัมพันธ์ ใดÇขๆขในอนาค
แนวคิดของการให้อภัยทีทําได้ยากนั นจะทําให้การให้อภัยในสถานการณ์ ทยากและท้
ี
าทายทําได้งา่ ยขึนĲนขด
การให้อภัยทีทําได้ยากทีเราได้ ให้อภัยĘ และทําการให้อภัยโดยการใช้Ň้ ขขันตอนสู่ ให้อภัยขแต่เราอนุ ญาตให้ต
ของเราเองไม่ตอ้ งมีสมั พันธ์กบั บุคคลพวกนั นจนกว่าจะได้ผลตรงตามเงือนไขบางอย่าง เราอาจตัดสินใจทีจะ
ไม่คน
ื ดีกบั พวกเขา จนกว่าเราจะเห็นว่าหลักฐานเพียงพอว่าพวกเขาได้รสู้ กึ เสียใจอย่างแท้จริง หรือมีความ
ตังใจทีจะเปลียนแปลง

คุณอาจเคยเจอแนวความคิดของความรักทียากลําบากมาก่อนEการให้อภัยทีทําได้ยากนั นก็มีแนวความคิดทีคล้ายกันEนขอย่างที ได้พูดถ
ไว้ ในส่วนของการคืนดีวา่ การให้อภัยนั นไม่มีเงือนไข แต่การคืนดีบางครังก็มีเงือนไข การให้อภัยทีทําได้ยากหมายความว่าเราตังเงือนไขใน
ความสัมพันธ์ ใด ๆในอนาคต
ในการให้อภัยทีทําได้ยากนั นการคืนดี ใดÇขๆขทีมีเงือนไขส่วนหนึ งว่าขึนอยูก่ ับว่าผู้อนประพฤติ
ื
ตนอย่างไรนั บจากนี ไปเรืองนี สําคัญมาก
เพราะคนมักสับสนว่าการให้อภัยกับการคืนดีนันมักจะต้องทําควบคู่กันไปเสมอÌขอย่างไรก็ตามขตามจริงแล้วทังสองอย่างนี แตกต่างกันซึ
มีเพียงบางครังเท่านั นทีทังสองอย่างจะควบคู่ ไปด้วยกัน ในการให้อภัยทีทําได้ยากขเราให้อภัยพวกเขาได้ โดยไม่มีเงือนไข ตัวอย่างขเช่
เราปลดปล่อยความต้องการทีจะลงโทษพวกเขา) แต่เรากําหนดขอบเขตทีชัดเจนและเฉพาะเจาะจงลงในระหว่างกระบวนการคืนดีกับ
พวกเขา ซึงนี จะช่วยลดโอกาสทีเราจะเจ็บอีกครัง (และอีกครัง) ในแบบเดียวกันโดยบุคคล คนเดียวกัน
การตัดสินใจทีจะป้ องกันตัวเองจากความเสียหายนั นเทียบกับการหลบเลียงใครสักคนราวกับว่าเป็ นวิธีการลงโทษพวกเขานั นแตกต่าง
กันอย่างมาก มันอาจจะดูเหมือนกันถ้ามองจากมุมของคนอืน แต่มันจะน้ อยมากทีจะเป็ นเช่นนั นหากว่าเราเปิ ดใจในเรืองทีเรากําลังทําอยู่
และรูว้ า่ เราทําไปเพืออะไรFด้วยการให้อภัยทีทําได้ยากกขเราสามารถให้อภัยใครสักคนแล้วยังหลีกเลียงพวกเขาได้เพือทีจะเป็ นการป้ องก
ตัวของเราเอง
การให้อภัยทีมีคุณภาพทีดีเลิศได้ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึนและช่วยให้เราเป็ นอิสระ
เหมือนกับทีผมชอบพูดในหนั งสือเรือง การให้อภัยนั นมีพลัง:
การให้อภัยนั นให้อสิ ระแก่เราทีจะอยูห
่ รือมีอสิ ระทีจะเดินจากไป

ในการให้อภัยทีทําได้ยากคุณอาจเลือกทีจะให้อภัยĘขและ
เพิม สร้างข้อตกลงทีชัดเจนเกียวกับ ญหาทีเฉพาะเจาะจงเพือให้คณ
ุ เต็มใจทีจะทําต่อไป (เพือให้คณ
ุ
สามารถรูส้ กึ ปลอดภัยและเป็ นทีเคารพ)
เพิม ระบุประเภทของพฤติกรรมทีคุณไม่ยอมรับซึงจะทําให้คณ
ุ จบหรือหยุดกระบวนการคืนดี
เพิม จํากัดประเภทของการติดต่อทีคุณมีกบั บุคคลอืนEขจนกระทังเงือนไขทีระบุนันจะเหมาะส
เพิม ต้องการให้มขี อ้ ตกลงเพือจะทําบางอย่างในการเพิมความเข้าใจซึงกันและกันEขเช่น
ขการไปพบผู้ ให้ค
ปรึกษาด้วยกัน
หลักของการให้อภัยทีทําได้ยากคือการเคารพซึงกันและกันEการให้อภัยทีทําได้ยากหมายถึงการทําให้คนอืนรับ
รูแ้ ละเคารพว่าคุณรูส้ กึ อย่างไร และคุณก็ตอ้ งรับรูแ้ ละเคารพว่าพวกเขารูส้ กึ อย่างไรด้วย ถ้าการเคารพซึงกัน
และกันนี ไม่ ได้เกิดขึนในขณะ จจุบน
ั และอีกฝ่ ายไม่ ได้ตอ้ งการทีจะช่วยสร้างมันขึนมา ดังนั นมันก็จะไม่มี
ความสัมพันธ์และการคืนดีทแท้
ี จริง
การคืนดีนันไม่ ใช่แค่การตัดสินใจทีจะทําเท่านั นEมันยังต้องทําเป็ นกระบวนการอีกด้วยĘเหมือนกับบางส่วนของการให้อภัยทีทําได้ยาก

เราอาจต้องการทีจะแน่ ใจว่าพวกเขานั นได้เข้าใจความรูส้ ึกของเราในเรืองทีพวกเขาได้ทาํ ลงไปจริงÃขๆขอย่างไรก็ตามการให้อภัยทีทําได้ยาก
นั นไม่ ได้หมายความว่าเราจะโทษว่าทุกอย่างทีเรารูส้ ึกไม่พอใจเป็ นความผิดของอีกฝ่ ายทังหมด มันมีความแตกต่างกันมากระหว่าง “นี คือ
สิงทีฉั นรูส้ ึก... และนี เป็ นความผิดของเธอทังหมด” และการพูดง่าย ๆ ว่า “นี คือสิงทีฉั นรูส้ ึก...” ประโยคแรกนั นเต็มไปด้วยคํากล่าว
โทษและตัดสิน ประโยคทีสองนั นให้ความรูส้ ึกทีแท้จริงโดยการแสดงถึงการเคารพความคิดเห็นของทังสองฝ่ ายมากกว่า
เราอาจตัดสินว่าการคืนดีนันมันเป็ นไป ไม่ ได้ ถ้าอีกฝ่ ายไม่มีความตังใจทีจะเปลียน เราสามารถมันใจได้เลยว่าพวกเขาไม่เปลียน
แน่ นอน การเปลียนแปลงนั นต้องอาศัยความตังใจและไม่อาจเกิดขึนได้ถ้าไม่มีขอ้ ผูกมัด ไม่วา่ เราจะอยากให้พวกเขาเปลียนมากแค่ ไหน
ถ้าปราศจากข้อผู้มัดทีจะต้องเปลียนพวกเขาก็จะไม่เปลียน
การเคารพซึงกันและกันนั นรวมถึงการทีคุณแสดงออกว่าคุณเคารพตัวเองเช่นเดียวกับทีคุณแสดงความเคารพต่อคนอืน การ
เคารพตัวเองรวมถึงการซือสัตย์ต่อตัวเองเกียวกับทีคุณรูส้ ึกอย่างไรจริงๆ คุณไม่ต้องการทีจะปิ ดบังตัวเองว่าคุณรูส้ ึกอย่างไรจริงๆ เพราะ
ถ้ามันติดเป็ นนิ สัย มันจะง่ายมากทีสามารถนํ าไปสู่การให้อภัยจอมปลอม

ถ้าคุณไม่พร้อมทีจะให้อภัยคนอืน หรือไม่พร้อมทีจะคืนดีกบั พวกเขา ถ้าเป็ นเช่นนั นแล้วคุณต้องให้อภัย
ตัวเองและยอมรับว่าคุณรูส้ กึ อย่างไรในขณะนี ในการทําวิธน
ี ี อย่างน้ อยคุณก็สามารถคืนดีกบั ตัวเองÃขคุณอา
ต้องการเวลาเพือพักฟื น เพือเริมต้นใหม่และเรียกคืนความเชือในชีวติ ของคุณและกับคนอืน ๆ ก่อนทีคุณ
จะพร้อมทีจะให้อภัยใน ญหาใหญ่กว่านั นในชีวติ ของคุณ ให้เวลากับตัวเองเท่าทีคุณต้องการ เมือคุณได้
ฝึ กฝนมากขึนทังให้การอภัยและการคืนดี คุณจะสามารถให้อภัยพวกเขาได้และอาจจะทําได้แม้กระทังคืนดี
กับพวกเขาซึงเป็ นการท้าทายมากยิงขึนอีก

ขันตอนต่อไป
ในการทีจะเป็ นผูส้ อนการให้อภัยผูอ้ น,
ื เพียงแค่ตดั สินใจว่ามันคือสิงทีคุณต้องการทํา
ถ้าคุณต้องการทีจะสํารวจให้ลึกซึงยิงขึนEขกรุณาพูดคุยถึงการให้อภัยกับคนอืน
ขทังในแบบพบปะกันหรือทางออนไลน์ ผ่านทางโซเชี
ลเน็ ทเวิรก์ คุณจะพบว่ามันเป็ นหัวข้อของการสนทนาทียอดเยียมซึงจะช่วยทําให้มันลึกซึงยิงขึนและทําให้การเชือมโยงของคุณต่อสิง
ต่าง ๆ มีการพัฒนามากยิงขึน
แค่ลองเปรยกับคนอืนว่าคุณกําลังอ่านหนั งสือเกียวกับการให้อภัยก็สามารถจุดประกายการสนทนาทียอดเยียมได้แล้วĠ ขบางทีอาจมีบา
คนทีจะบอกคุณว่าพวกเขามีสิงทีพวกเขาต้องการทีจะให้อภัย แต่ ไม่รวู้ า่ จะต้องทําอย่างไรFขเพียงแค่บอกพวกเขาถึง4ขขันตอนสู่การให
อภัย! โดยอธิบายถึง 4 ขันตอนง่าย ๆ เท่านั นคุณก็สามารถเปลียนชีวติ ของพวกเขาได้ โดยสินเชิง
ไม่วา่ ใครก็ตามทีเรียนรูท
้ จะให้
ี
อภัยก็สามารถเป็ นผู้สอนการให้อภัยได้ทงนั
ั น ยิงคุณสอนวิธีการให้อภัยมากขึนเท่าไรคุณก็ยงจะกลาย
ิ
เป็ นคนให้อภัยได้มากขึนเท่านั น และยิงคุณฝึ กฝนทีจะให้อภัยมากขึนเท่าไรคุณก็จะยิงสอนมันมากขึนไปด้วย คุณสามารถทําให้มันเป็ น
ภารกิจของคุณ (เรียกมันว่าภารกิจลับของคุณก็ ได้ ถ้าคุณต้องการ) ทีจะทําให้ผู้คนได้ทราบเกียวกับการให้อภัยĘขหรือแม้แต่จะเป็ นผู้สอ
วิธีการให้อภัย

มีเพียงเรืองเดียวทีคุณจะต้องทําเพือทีจะมาเป็ นผูส้ อนวิธกี ารให้อภัยĘขนั นก็คอื การตัดสินใจว่ามันคือสิงที
คุณต้องการทําĪคุณไม่จาํ เป็ นทีจะต้องเป็ นEน
ข ผูเ้ ชียวชาญ
” ขได้รบั ประกาศนี ยบัตหรืออะไรทํานองนั นเลย
พวกเราทุกคนล้วนเป็ นผูส้ อนวิธกี ารให้อภัย หรือในทางกลับกัน เราทุกคนก็ ได้สอนกันและกันโดยการยก
ตัวอย่าง มันเป็ นเพียงเรืองของการตระหนั กถึงและมีการตัดสินใจทีจะตังใจสอนวิธกี ารให้อภัยมากกว่าการ
ข
สอนทีขาดความมุง่ มัน คุณเพียงแค่ตอ้ งเริมทํามันและคุณจะทําได้ดมี ากขึนไปพร้อมÌม ๆก
ผมมีความยินดีมากหากคุณจะใช้ขอ้ มูลจากหนั งสือเล่มนี เพือใช้อา้ งอิงประกอบการสอนของคุณ แต่กรุณาส่งอีเมลมาถึงผม เพือขอ
อนุ ญาต ถ้าคุณต้องการคัดลอกไป ใช้มากกว่า 10% ของหนั งสือเล่มนี เราทุกคนต้องการทีจะจากโลกไป ให้มันดีกว่าตอนทีเราเพิงเจอมัน
อย่างน้ อยสักนิ ดนึ งก็ยงั ดี อะไรจะดี ไปกว่าการเผยแพร่เรืองราวเกียวกับการให้อภัย
นอกจากนี คุณยังอาจจะสนใจในหนั งสือทีเกียวกับการให้อภัยเล่มอืน ๆของผม – การให้อภัยคือพลัง, จัดพิมพ์ โดย Findhorn
Press, และมีจาํ หน่ ายในร้านหนั งสือหลายแห่งÃขมันได้รบั การแปลในหลากหลายภาษาทีแตกต่างกัน
ขดังนั นโปรดไปทีเว็บไซต์ของผ
และคลิกทีธงของประเทศคุณ หรือเลือกทีภาษา
สําหรับข้อมูลเพิมเติมทีSขเว็บไซต์ :forgiveness-is-power.com

