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เรื�องราวแปรเปลี�ยนผนัตามผูเ้ลา่ ชีวิตบนเสน้ทางของ

การนอ้มรบัซึมซับตวัตนที�หลากหลายเพิ�มขึ6นเรื�อยๆ ทาํ

ใหเ้ราสองคนมองเห็นชีวิตตวัเองจากมมุมองที�กวา้งขึ6น

ดว้ยสายตาของตวัตนที�แตกตา่ง สิ�งที�ครั6งหนึ�งเคยให้

ความสาํคญั ก็สาํคญันอ้ยลง  สิ�งที�เคยมองขา้มว่าไร้

ความสาํคญั ก็ไดก้ลบักลายเป็นสิ�งสาํคญัยิ�งยวดเมื�อ

กาลเวลาผา่นไป

เมื�ออายยุ่างเขา้ใกลเ้จ็ดสิบและแปดสิบปี นบัเป็นชว่ง

เวลาดีที�เราทั6งสองเลือกที�จะเลา่เรื�องราวการกาํเนิดและ

การพฒันาแนวคิด สนทนากบัเสียงในตน ( Voice 

Dialogue) ตลอดจนจิตวิทยาตวัตน โดยเราจะเลา่ยอ้น

กลบัไปตามทางที�เราไดป้ระสบมา เราปรารถนาที�จะมอบ

งานชิ6นนี6เพื�อเป็นเกียรติแก่ผูที้�มีสว่นร่วมในการสรา้ง

สรรค ์ปรารถนาที�จะสรา้งความกระจ่างแจง้ตอ่สิ�งที�มกัจะ

ถกูเขา้ใจผิด รวมทั6งตั6งใจอย่างสดุกาํลงัที�จะบอกเลา่เรื�อง

ราวถึงชว่งเวลาสาํคญัที�มีการเพิ�มเติมองคป์ระกอบใหม่ๆ  

เขา้ไปในงาน หรือเมื�อความคิดของเราเปลี�ยนแปลงไป

เราจะเริ�มเลา่จากมมุมองตอ่กระบวนการที�สรา้งสรรค์

นี6  ซึ�งเราพบว่ามีอิทธิพลทั6งจากภายนอกและจากภายใน

ผสมผสานอย่างยากจะแยกออกจากกนั  เรามีชีวิตที�ร ุ่ม

รวย สลบัซับซอ้น ละเอียดอ่อน และเปี� ยมดว้ยสายใยที�

เชื�อมโยงกนั  โลกภายนอกของเราเต็มไปดว้ยครบูา

อาจารย์ และขอ้มลูจากหลากหลายแหลง่ที�มา เรามี

ประสบการณที์�เปี� ยมพลงักบัผูค้น ทั6งโดยสว่นตวัและ

วิชาชีพ สว่นโลกภายใน เรามีความฝัน มีประสบการณ์

การที�ขา้มพน้ไปจากตวัเรา ซึ�งทาํใหเ้ราก็เกิดความเขา้ใจ

อย่างกระจ่างชดัโดยฉบัพลนั ราวกบัไดร้บัของขวญัจาก

แหลง่ที�มาภายนอกที�เหนือจากประสบการณส์ว่นตวั เรา

ได้ ย่อยเรื�องตา่งๆ เหลา่นี6เป็นวตัถดุิบในการสรา้งสรรค ์

เมื�อความคิดใหม่ๆ  เกิดขึ6นจึงเป็นการยากมากที�จะระบุ

ว่าความคิดนั6นๆ มาจากแหลง่ใด

ในอดีต ปฏิกิริยาแรกที�ผูค้นสว่นใหญ่มีตอ่ สนทนา

กบัเสียงในตน คือการบอกว่า “นี�มนัเทคนิคเกสตลัท์ (1)” 

หรือ “นี�คือแนวคิดจิตสงัเคราะห์ (2)” แตสิ่�งที�นา่สนใจ คือ 

งานดา้นเกสตลัทข์องฮลัเริ�มขึ6นหลงัจากแนวคิด สนทนา

กบัเสียงในตน ไดเ้ริ�มตน้ไปเรียบรอ้ยแลว้ในชีวิตของเราทั6ง

คู่ และแมว่้าซิดรา้จะเคยเกี�ยวขอ้งกบังานดา้นเกสตลัท์

บา้งในชว่งแรกๆ แตป่ระสบการณข์องเธอเกี�ยวกบัเรื�องนี6

ก็นบัว่าจาํกดัมาก  อนึ�ง สาํหรบัแนวคิด จิตสงัเคราะห ์เรา

ทั6งคู่ชื�นชมแนวคิดนี6ที�มีการทาํความรูสึ้กนึกคิดใหเ้ป็น

รปูธรรม แตเ่ราก็ไมไ่ดต้ามศึกษาเจาะลึกอย่างเพียง

พอที�จะร ูว่้า วิธีนี6มีแนวคิดเกี�ยวกบัตวัตนตา่งๆ หรือไม ่

ทั6งนี6งานของเราอาจไดร้บัอิทธิพลจากละครจิตบาํบดั (3) 

หรือการวิเคราะหก์ารสื�อสารระหว่างบคุคล(4) โดยผา่น

งานตีพิมพที์�เผยแพร่ตอ่สาธารณชนเท่านั6น

    แนวคิดหลากหลายเหลา่นี6 ตา่งก็เป็นสว่นหนึ�งของ

วฒันธรรมจิตวิทยาในชว่งตน้ศตวรรษที� 70 และเรายก

ย่องแนวคิดเหลา่นี6ว่ามีสว่นเกี�ยวพนักบั Voice Dialogue 

แตใ่นขณะเดียวกนัเราก็รบัรองว่า กระบวนการของเรานั6น

สรา้งสรรคอ์ยู่บนพื6นฐานของประสบการณที์�แตกตา่งและ

มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั รากฐานของงานเรานั6นลึกกว่า

แนวคิดใหม่ๆ  เหลา่นี6  ดว้ยว่าเราทั6งคู่มาจากสองฝั�งที�

ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org



ตา่งกนัสดุขั6ว ซึ�งอาจกลา่วไดว่้าเป็นภมิูหลงัที�ขดัแยง้กนั

โดยสิ6นเชิง

ผมไดร้บัการฝึกฝนมาในฐานะนกัวิเคราะหส์ายคารล์ จงุ 

(Jungian(5)) จนกระทั �งไดเ้ป็นประธานสมาคมจิตวิทยา

วิเคราะหแ์ห่งลอสแองเจลลิสในปี 1968 , ในปี 1957 ผม

เรียนที�สถาบนัคารล์จงุ เป็นเวลาหลายเดือน และมีโอกาส

ไดพ้บกบัคารล์ จงุ เป็นการสว่นตวั ประสบการณค์รั6งนี6

ซึมลึกลงไปในความเป็นตวัเป็นตนของผมและไดก้ลายเป็น

เนื6อเป็นตวัของผมในระดบัหนึ�ง ตลอดชีวิต

    การฝึกฝนในชว่งตน้และประสบการณใ์นแวดวงของ

นกัจิตวิทยาสายคารล์ จงุ เอื6อใหผ้มไดมี้ความเขา้ใจอย่าง

ลึกซึ6งเกี�ยวกบัความฝัน นิทานปรมัปรา เทพนิยาย และ

สิ$ งที$มีอิทธิพลในช่วงแรก
ประสบการณข์องฮัล

จิตวิทยาเชิงลึก  แตใ่นอีกดา้นหนึ�ง ผมรูสึ้กว่าบางอย่าง

หายไป ผมไมร่ ูสึ้กถึงการเติบโต  ผมรูสึ้กถึงสิ�งนี6และให้

รายละเอียดไวใ้น 5 CD series ซึ�งผมจดัทาํขึ6นเมื�อปีที�แลว้ 

(2006)  เพราะเหตนุี6 ผมจึงออกจากแวดวงนี6 และในปี 

1970 ผมหันหลงัใหก้บัธรรมเนียมปฏิบตัิของจิตวิทยา

จิตวิเคราะห์ ซึ�งนั �นเป็นเวลาสองปีก่อนที�ซิดรา้กบัผมจะ

ไดพ้บกนั  ประสบการณท์ั6งหมด ทั6งชีวิตสว่นตวัและการ

งานที�ผมรูจ้กัคุน้เคยสิ6นสดุลง  เป็นการเริ�มตน้ชีวิตใหม่

ที�สดุจะนิยามได้ สาํหรบัตวัผมในชว่งเวลานั6นไมอ่าจลว่ง  

ร ูอ้นาคตใดๆ เลย

    แมจ้ะแยกตวัจากการเป็นผูเ้ชี�ยวชาญในองคก์รแลว้

ตั6งแตปี่ 1970 ผมรบัร ูอ้ย่างแทจ้ริงอีกดว้ยว่า ผมแยก 

ตวัออกจากทกุสิ�งทกุอย่างที�เคยเกี�ยวขอ้งสมัพนัธ ์ ผม

ตอ้งการลอยตวัจากทกุสิ�งโดยไมต่ิดในรปูแบบเชิงวิชาชีพ

ใดๆ ดว้ยอาศัยเสน้ทางนี6 ผมจึงพาตวัเองเขา้ส ูก่ระบวน 

การสรา้งสรรคง์านใหมซึ่�งสง่ผลใหต้วัผมไดเ้ป็นตวัเอง

ดงัเชน่ทกุวนันี6  ผมขอขอบคณุอย่างยิ�ง ขอบคณุโอกาส

พิเศษในชีวิตที�ไดพ้บจิตวิทยาแนวคารล์ จงุ ขอบคณุมิตร

สหายที�เคยไดร่้วมงานกนั  ขอบคณุผูค้นที�เคยรบัการ

บาํบดัจากผม และจิตวิญญาณที�กลา้คิดสิ�งใหมข่องคารล์ 

จงุ ในการทาํจิตวิเคราะหค์รั6งแรกๆ ของผม จิตใตส้าํนึก

ของผมเปิดออกพรอ้มดว้ยดวงวิญญาณแห่งชีวิต รวม

ทั6งกระบวนการของความฝันที�มีนยัครั6งสาํคญัๆ ชว่ย

เผยจดุมุง่หมายนั6นใหก้ระจ่างชดั  นบัจากการร่วมทาํจิต

วิเคราะหค์รั6งแรก  ผมกลบัมาสมัผสัร ูถึ้งสว่นลึกภายใน

จิตใจของตวัเองอย่างแทจ้ริง พรอ้มดว้ยศักยภาพที�เอื6อให้

ผมสามารถแยกตวัออกจากความคิดเชิงเหตผุลที�แหง้แลง้

ราวกบัทะเลทราย

    ครั6งแรกที�ไดพ้บสนทนากบัเสียงในตน (Voice Dialogue) 

หรือแนวคิดในการพดูคยุกบัตวัตน  เป็นชว่งปลายของ

ทศวรรษ 1960   เรื�องที�ผมจะเลา่ตอ่ไปนี6ยงัไมเ่กี�ยวขอ้ง

กบัสนทนากบัเสียงในตนโดยตรง  แตเ่ป็นเรื�องราวเกี�ยว 

กบัประสบการณด์า้นจิตวิทยาคลินิก  ซึ�งนาํใหผ้มเขา้ส ู่

พื6นที�ใหมใ่นทางวิชาชีพ และสอดประสานสิ�งที�กลายเป็นจดุ

กาํเนิดชว่งแรกของงานนี6ลงในความคิดของผม

    ในชว่งปลายทศวรรษที�หกสิบ มีคู่สามีภรรยาเดินทาง

ฮัล และ ซิดรา้ ในชว่งปีแรกๆ
คน้พบขุมทรัพย์ที� บาฮามาส ปี ค.ศ. 1978 

องค์ประกอบพื�นฐานของสนทนากับเสียงในตน  (Voice Dialogue )

ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org



ที�อีกดา้นหนึ�ง ผมก็ไดร้บัรายงานจากโรงเรียนชั6นเลิศและ

ทีมผูช้าํนาญการดา้นสขุภาพที�มีคณุภาพ ซึ�งตา่งก็วินิจฉยั

ตรงกนัในประเด็นของโรคจิตเภท

    จิมมี�เป็นเด็กที�คยุไดอ้ย่างสบายๆ   เขาเลา่ใหผ้มฟัง

เกี�ยวกบัโรงเรียนและปรชัญาการเรียนการสอน รปูแบบ

พื6นๆ ก็คือโรงเรียนจะไมป่ลอ่ยใหเ้ด็กอยู่คนเดียว แตจ่ะ

พยายามใหน้กัเรียนตอ้งทาํอะไรอยู่ตลอดเวลา  ดว้ยความ

เชื�อว่า การปลอ่ยใหเ้ด็กอยู่คนเดียวจะทาํใหเ้ด็กตกอยู่ใน

จินตนาการเพอ้ฝันซึ�งไมเ่ป็นผลดีตอ่ตวัเด็ก  นั �นทาํใหผ้ม

เกิดความชดัเจนขึ6นมา จิมมี�เป็นเด็กชา่งจินตนาการ ซึ�ง

โรงเรียนที�มีกิจวตัรเชน่นี6ไมน่า่จะใหป้ระสบการณที์�ดีนกั

สาํหรบัเขา

    ในชว่งหนึ�งของการสนทนา ผมถามจิมมี�ว่าเขาเคยจาํ

ความฝันไดบ้า้งไหม  เขาบอกว่ามีความฝันหนึ�งเมื�อคํ�าวาน

นี6 คือ:

    “ผมนั �งอยู่ในรถเข็นสาํหรบัคนพิการ ในหอ้งโถงของ

โรงเรียน พ่อกบัแมม่าเยี�ยมผมก่อนที�ท่านจะกลบัไป

แคลิฟอรเ์นีย  ผมรอ้งไหแ้ละยื6อไมใ่หพ้วกเขาไป แตท่่าน  

ไมมี่ทางเลือก แลว้ทั6งคู่ก็ลกุขึ6นเดินจากไป ผมตื�นขึ6นมา 

รอ้งไหส้ะอึกสะอื6นที�พวกเขาทิ6งผมไวที้�นั �น”

    ความฝันนี6ทาํใหผ้มอึ6งไปชั �วขณะ  เขาอยู่ในรถเข็น

สาํหรบัคนพิการ ทาํไมเขาอยู่ในนั6น? หรือนี�จะหมายความ

ว่า จริงๆ แลว้เขาพิการตามที�รายงานการตรวจสภาพจิต

ของเขาระบไุว ้มีอะไรอย่างอื�นไหมที�จะเป็นสาเหตใุหเ้ขาตอ้ง 

อยู่ในรถเข็นสาํหรบัคนพิการ กระนั6น ทกุสญัชาตญาณ 

ของผมก็ยงัร ูสึ้กว่า สขุภาพหลกัของเขานั6นไมล่งรอยกบั

การวินิจฉยัเสียทีเดียว

   ผมขอใหเ้ขาหลบัตาเพื�อยอ้นกลบัไปยงัความฝันที�เขายงั

อยู่ในรถเข็นสาํหรบัคนพิการ เขาทาํอย่างงา่ยดายดงัคาด 

หลงัจากนั6นราวๆ ครึ�งนาที ผมถามเขาว่าทาํไมเขาจึงอยู่

ในรถเข็น เกิดอะไรขึ6นกบัเขา ขอใหเ้ขาบอกอะไรก็ไดเ้กี�ยว 

กบัความรูสึ้กที�ตอ้งนั �งอยู่ตรงนั6น 

     จิมมี�บอกสิ�งที�ผมตอ้งจดจาํก็คือ “สิ�งที�ผมรูสึ้กคือ มี

แมเ่หล็กที�พนกัพิงของเกา้อี6รถเข็น และแมเ่หล็กนี6เองที�ดดู

มาพบผมดว้ยเรื�องของลกูชาย ซึ�งเราจะเรียกว่า จิมมี�

ทั6งคู่มาจากทางใตข้องแคลิฟอรเ์นีย ตลอดปีที�ผา่นมา ลกู

ชายของเขาตอ้งอยู่ในศนูยบ์าํบดัพิเศษทางฝั�งทะเลตะวนั

ออก ในฐานะเด็กที�มีปัญหาพฤติกรรมผิดปกติที�เกิดจาก

ความขดัแยง้ทางอารมณ ์ พฤติกรรมของจิมมี�ทาํใหค้น

ทั6งคู่คิดว่า จิมมี�คงไมส่ามารถอยู่ในการจดัการเรียนการ

สอนแบบปกติทั �วไปได้

    ผมพบจิมมี� ตอนที�เขาอาย ุ11 ขวบ ในชว่งนั6นพ่อแม่

ของเขาเพิ�งไดร้บัรายงานจากโรงเรียนว่า จิมมี�เกเร

ผิดปกติจนถกูสง่ไปทดสอบทางจิตวิทยา และไดร้บัการ

วินิจฉยัว่าเป็นโรคจิตเภท(6)  โรงเรียนมีคาํสั �งใหพ้าตวัจิม

มี�เขา้สถานบาํบดัซึ�งดาํเนินการโดยกลุม่จิตวิเคราะหใ์น

พื6นที�  แตท่ั6งคู่ร ูสึ้กว่าจิมมี�ตอ้งการการดแูลเป็นพิเศษ

    ก่อนหนา้นั6นหนึ�งปี พวกเขายา้ยไปอยู่ทางฝั�งตะวนัตก 

และเฝ้ารอวนัที�ลกูชายจะไดเ้ขา้มาอยู่ร่วมกนัในบา้นหลงั

ใหม ่ พวกเขาดสิู6นหวงักบัจดหมายฉบบันี6มาก และถาม

ผมว่าพอจะชว่ยไดพ้วกเขาไดบ้า้งไหมในสถานการณเ์ชน่นี6  

ผมบอกพวกเขาว่า ผมอยากจะพบจิมมี� ถา้หากเขาพาจิมมี�

มาที� L.A. ได ้ผมจะตรวจประเมินจิมมี�อย่างตรงไปตรงมา 

และผมตอ้งการดแูฟ้มประวตัิการบาํบดัรกัษาทางการ

แพทยข์องจิมมี�ก่อนที�ผมจะไดพ้บกบัเขา ผมไมส่ามารถให้

คาํมั �นสญัญาใดใด ไดม้ากกว่านี6

    สองถึงสามสปัดาหต์อ่มา จิมมี�เดินเขา้มาในสาํนกังาน

ของผม  เขาดเูป็นเด็กกระตือรือรน้ สนอกสนใจทกุสิ�งที�

พบเห็น  บนโตะ๊ทาํงานของผมมีรายงานทางจิตเวชและ

จิตวิทยากองรวมกนัสงูราวๆ สี�ถึงหา้นิ6ว ประกอบไปดว้ย

บนัทึกตา่งๆ  ขอ้มลูผลการทดสอบทางจิตวิทยาหลาย

ชนิด และผลการประเมินทางจิตเวช  ซึ�งทั6งหมดยืนยนัผล

ที�สอดคลอ้งตอ้งกนั ในการวินิจฉยัว่าเขาเป็นโรคจิตเภท 

เอกสารเหลา่นี6พรรณนาว่าพฤติกรรมเกเรอย่างผิดปกติ

เริ�มขึ6นอย่างไรในชว่งปีที�ผา่นมา และพฤติกรรมนั6นลกุลาม

มาเป็นสภาวะผิดปกติทางจิตใจไดอ้ย่างไร  พรอ้มกนันั6น 

ขณะที�นั �งอยู่กบัจิมมี� ผมรูสึ้กขดัแยง้ในใจอย่างใหญ่หลวง  

เหตเุพราะประสบการณต์รงของผมที�มีตอ่เขานั6นเป็นไปใน

เชิงบวกซึ�งแตกตา่งจากในรายงานลิบลบั  ผมชอบเขามาก

ทั6งยงัคิดว่าเขามีพลงัความรูสึ้กนึกคิดที�นา่อศัจรรย ์ขณะ

ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org
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ผูอ้าํนวยการสว่นงานจิตวิทยาของโรงพยาบาล  นอก 

จากนี6 เฮดดา้อยู่ในกลุม่จิตวิเคราะหข์องโรงเรียนที�จิมมี�

เรียนอยู่ดว้ย พวกเขาค่อนขา้งหัวเสียอย่างเห็นไดช้ดัตอ่

การที�จิมมี�ยา้ยไปเรียนในโรงเรียนรฐั ซึ�งเป็นเรื�องที�เกิน

ความคาดหมาย พวกเขาจึงติดตอ่กบัเฮดดา้  ขอใหเ้ธอ

ชว่ยถามผมว่าเกิดอะไรขึ6น ผมบอกเธอว่าเรื�องมนัยาว 

พรอ้มทั6งชวนเธอมาร่วมพดูคยุกนัเพื�อคน้หาว่าเกิดอะไร

ขึ6น ซึ�งนา่จะเป็นการดีหากเราทั6งคู่ไดส้นทนากนัระหว่าง

รบัประทานอาหารกลางวนั และผมจะแบ่งปันเรื�องราวที�

เกิดขึ6นใหเ้ธอไดร่้วมรบัร ู้

    เฮดดา้เป็นผูห้ญิงที�นา่ทึ�ง เธอเปิดรบัแนวคิดและความ

เป็นไปไดใ้หม่ๆ  อยู่เสมอ เมื�อเราไดพ้บกนั ผมเลา่ภมิูหลงั

ของเรื�องราวที�เกิดกบัจิมมี�  ซึ�งเธอสามารถเขา้ใจสิ�งที�

เกิดขึ6นไดอ้ย่างลึกซึ6ง ไมน่านหลงัจากการพบกนั เธอ

โทรศัพทม์าเชิญผมเป็นที�ปรึกษาแผนกจิตวิทยาของเมาท์

ไซนาย และในที�สดุผมก็ไดข้ยบัเป็นที�ปรึกษาแผนกจิตเวช 

ของโรงพยาบาล  นี�คือจดุเริ�มตน้ของชว่งเวลาไมกี่�ปีที�แสน

อศัจรรยใ์นการร่วมงานกบัเฮดดา้และเจา้หนา้ที�  รวมถึง

บรรดานกัศึกษาฝึกงาน

    ประมาณหนึ�งปีหลงัจากผมเริ�มงานเป็นที�ปรึกษา 

เฮดดา้บอกผมเกี�ยวกบัการสาธิตเชิงคลินิกที�เธอไดเ้ขา้

ร่วมสงัเกตการณซึ์�งนาํโดยศาสตราจารยที์� U.C. Santa 

Barbara  เธอเฝ้ามองเขาทาํงานกบัผูเ้ขา้รบัการบาํบดัโดย

ใชเ้กา้อี6แตล่ะตวัสาํหรบัตวัตนหลายๆ ดา้นของผูร้บัการ

บาํบดั  ผมรูสึ้กตื�นใจถกูดึงดดูในคาํอธิบายที�เธอเลา่ถึงสิ�ง

ที�เกิดขึ6นในชั �วโมงของการบาํบดันั6น  ผมจึงติดตอ่ไปยงั

ศาสตราจารยท์่านนั6นและถามเขาเกี�ยวกบัการสาธิตเชิง

คลินิกดงักลา่ว ซึ�งท่านก็บอกผมในตอนนั6นว่าท่านยงัไมไ่ด ้

สนใจงานนี6อย่างจริงจงันกั ทั6งยงัไมว่่าอะไรหากจะมีใคร

ตอ้งการสานตอ่เพื�อศึกษาในเชิงลึกลงไปกว่านี6   อนึ�ง สิ�งที�

ท่านทาํนั6นยงัไมมี่ชื�อเรียก แมว่้ามนัจะคลา้ยกบัวิถีของนกั

บาํบดัแบบเกสตลัทก็์ตาม แตศ่าสตราจารยท์่านนี6ก็ไมไ่ด ้

เกี�ยวขอ้งเชื�อมโยงใดๆ กบังานเชิงเกสตลัท์

     จากนั6นผมจึงเริ�มเลน่กบัแนวคิดนี6ที�บา้น โดยใชล้กูสาว

ผม-จดูิธ และลกูชาย-โจชวั (ปัจจบุนัเสียชีวิตไปแลว้) และ

ภรรยาผม–เธีย เป็นผูร่้วมการทดลอง เราสมัภาษณ์

ให้ติดอยู่ในเก้าอี %นี %” ผมเคยบอกไปแล้วถึงความมนึงงเมื/อได้
ยินความฝันของจิมมี/ แต่การได้ยินคําตอบนี %ยิ/งทําให้ผมมนึยิ/ง
กว่าเดิมเป็นสบิเท่า แต่ทนัใดนั %นเอง ทกุสิ/งกลบั
กลายเป็นเรื�องที�เขา้ใจไดไ้มย่าก  ความรูสึ้กที�เคยตื�นเตน้

เริ�มกลายเป็นการเรียนรูที้�ผมร ูสึ้กยินดีกบัมนั

    ผมตระหนกัไดใ้นขณะนั6นเองว่า จิมมี�เป็นเด็กชา่งคิด

ชา่งฝันที�มีพรสรรคส์งูสง่ในการคิดริเริ�มสรา้งสรรคม์าก 

แตอ่ยู่ผิดที�ผิดทางในโรงเรียนแห่งนี6  ผมมั �นใจว่าทฤษฎีที�

โรงเรียนนาํมาใชน้ั6นใหผ้ลดีกบัเด็กๆ มากมาย แตไ่มใ่ช่

สาํหรบัเด็กวยัร ุ่นที�เต็มเปี� ยมดว้ยจินตนาการแบบจิมมี� 

การเติบโตของเขาถกูสกดักั6น จิมมี�เป็นเด็กที�นา่อศัจรรย์

และโลกแห่งจินตนาการจาํเป็นสาํหรบัเขา สภาพเชน่ที�

โรงเรียนนี6เองที�ผลกัดนัเขามีพฤติกรรมแปลกแยกเหมือน

ผูป่้วยจิตเภทเพราะเขาไมมี่ที�ไป นี�เป็นสภาวะของการถกู

เหนี�ยวนาํใหมี้อาการผิดปกติ และผมรูสึ้กว่า สภาวการณ์

นี6เปลี�ยนแปลงได้

    จากนั6นผมบอกเขาว่า หากเขาถกูรั6งไวด้ว้ยแมเ่หล็กใน

เกา้อี6รถเข็นอีก ผมคิดว่าเขานา่จะทาํอะไรบางอย่างเพื�อ

ทาํลายอาํนาจของแมเ่หล็กนั6น เราจะทาํดว้ยกนั โดยขั6น

แรกเขาจะทาํลายอาํนาจในจินตนาการและใหเ้ขาลกุขึ6นจาก

เกา้อี6ในออฟฟิศของผม (โดยใหคิ้ดว่ามนัคือรถเข็นสาํหรบั

คนพิการ) แลว้เดินไปรอบๆ หอ้ง   ทั6งหมดนี6ใชวิ้ธีการ

งา่ยๆ ในการขบัเคลื�อนจินตนาการ(7) หลงัจากหา้หรือสิบ

นาทีผา่นไป เรายา้ยสถานที�เขา้ไปในสตดูิโอศิลปะของผม 

ซึ�งเขาเริ�มงานดว้ยการเลน่ทรายและวาดภาพ  ผมพบเขา

ประมาณ 12 ครั6ง จนกระทั �งเขาพรอ้มที�จะยตุิการบาํบดั

และเริ�มยา้ยเขา้โรงเรียนของรฐัใกลบ้า้น ในตอนใตข้อง 

แคลิฟอรเ์นีย  ผมพบเขาสองครั6งในชว่งที�เขาเรียนมธัยม

ปลายซึ�งเขาเพียงแค่อยากเลา่เรื�องราวบางประเด็นที�เขา

ประสบอยู่ที�โรงเรียน  สดุทา้ยผมไดท้ราบขา่วว่า จิมมี�เขา้

ทาํงานในธรุกิจภาพยนตรซึ์�งเป็นสิ�งที�เขาประสบความ 

สาํเร็จในชีวิตการงานอย่างยอดเยี�ยม

    หลงัจากนั6นหนึ�งเดือน ผมไดร้บัโทรศัพทจ์าก ดร.

เฮดดา้ โบลการ ์จากโรงพยาบาลเมาทไ์ซนาย (Mt. Sinai) 

ในลอสแองเจลิส เฮดดา้เป็นผูห้ญิงที�นา่รกั ทั6งยงัเป็นนกั

จิตบาํบดัและนกัวิเคราะหที์�เปี� ยมดว้ยพรสวรรค ์ เธอเป็น

ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org
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Hesse) และ นิคอส คาแซนทซ์าคิส (Nikos Kazantzakis) ฉนั

เป็นหญิงสาวในคริสตศตวรรษที� 1950 ฉนัไมส่บายใจนกั

กบัฐานคิดเชิงจิตวิทยาและเชิงจิตเวชที�มีตอ่ผูห้ญิง  ซึ�งใน

ตอนนั6นฉนัไมร่ ูว่้า ทาํไมฉนัจึงร ูสึ้กว่ามนัไมถ่กูตอ้งนกั แต่

ฉนัร ูสึ้กว่า เป็นเรื�องสาํคญัและนา่จะปลอดภยักว่าที�ฉนัจะ

รกัษาระยะห่างและความเป็นทางการกบับรรดาครผููส้อน

งานดา้นนี6ใหก้บัฉนั

เฮสเสและคาแซนทซ์าคิส ตา่งเป็นบรุษุผูอ้ทิุศชีวิตใหก้บั

งานดา้นวิวฒันาการของการสาํนึกร ู ้(consciousness) ซึ�ง

สาํหรบัฉนัแลว้ทั6งคู่เป็นเจา้ของงานเขยีนที�มีประกาย

สะทอ้นความจริงแห่งจกัรวาล  หนงัสือของพวกเขาสืบคน้

เกี�ยวกบัการตอ่สูด้ิ6นรนระหว่างสองฝั�งพลงังานภายในตวั

เราแตล่ะคน ซึ�งในตอนนี6  ฮลัและฉนัเรียกว่า “แรงดึง

ระหว่างขั6วตรงขา้ม” เขาทั6งคู่ตา่งหลงใหลในขอบขั6วความ

สนใจของตนเองโดยงานเขยีนของเฮสเสมีปฐมอยู่ระหว่าง

ความคิดกบัความรูสึ้ก  คาแซนทซ์าคิสสนใจแรงดึง

ระหว่างเรื�องทางโลกกบัเรื�องทางธรรม

บรุษุทั6งคู่นี6ตา่งไดร้บัอิทธิพลจากเฮนรี� เบิรก์สนั (Henri 

Bergson) และอยู่บนฐานการมองว่า โลกนี6เต็มเปี� ยมดว้ย

พลงัชีวิต เป็นพลงัสรา้งสรรคห์รือแรงกระตุน้วิวฒันาการ

ภายในของตวัเราแตล่ะคน  แรงขบัดนัที�เปี� ยมพลงันี6

ผลกัดนัตวัเราใหมี้การวิวฒันาการอย่างตอ่เนื�องและชว่ย

ใหเ้กิดการสาํนึกร ูม้ากยิ�งขึ6น แนวคิดนี6กลายเป็นความเชื�อ

อนัลึกซึ6งและเป็นทศันะตอ่ชีวิตของฉนัตลอดมา  ฉนัรบัร ู้

ถึงเสียงสะทอ้นของพลงัสรา้งสรรคห์รือแรงกระตุน้นี6อีก

ครั6ง ในสิ�งที�ปัจจบุนัเราเรียกกนัว่า “ปัญญาญาณจาก

ภายใน” หรือ “ปัญญาญาณแห่งจกัรวาล” 

    หนงัสือเรื�องสเตปเปนวลูฟ์ (Steppenwolf) ของเฮสเส

เป็นหนงัสือที�สรา้งผลสะเทือนเลม่หนึ�งที�ฉนัเคยอ่าน เนื�อง

เพราะเป็นเรื�องของการแนะนาํถึงสารพดัตวัตนและโรง

ละครมหัศจรรย ์ที�ทาํใหฉ้นัเริ�มเฝ้ามองความอึกทึก

ครึกโครมของตวัละครหลากหลายที�อยู่ภายในตวัเอง

ตั6งแตที่�ฉนัแอบมองเขา้ไปในโรงละครสว่นตวัในใจฉนัผา่น

ประตทีู�เปิดโดยหนงัสือเลม่นี6 มมุมองตอ่ชีวิตและผูค้นของ

ฉนัก็ไมส่ามารถเปลี�ยนเป็นอื�นไดอี้ก ฉนัไมส่ามารถมอง

ผูค้นเพียงดา้นเดียวอย่างเคย นบัแตน่ั6นมา ฉนัร ูสึ้กตื�นใจ

ตวัตนกนัและกนัอย่างสนกุสนาน  บางครั6งก็เจอประเด็น

สาํคญั แตม่นัก็ไมไ่ดก้า้วไกลไปกว่านั6น จนกระทั �งราวๆ

หนึ�งปีใหห้ลงั แนวคิดนี6ก็คลา้ยจะถึงกาลอวสานไปตาม

ธรรมชาติ  การฟื6 นชีพของมนัก็ไมเ่คยเกิดขึ6นเลยตลอด

สองปีหรือกว่านั6น จนกระทั �งซิดรา้กบัผมไดพ้บกนั

    

    อิทธิพลดา้นจิตวิทยาที�สง่ผลกบัฉนัในชว่งแรกๆ เริ�ม

จากตน้ทศวรรษของ ค.ศ. 1950 ที�วิทยาลยั Barnard  ซึ�ง

ในชว่งนั6นฉนัเป็นนกัพฤติกรรมนิยมที�มีพื6นฐานมาจาก

กลุม่สกินเนอร(์8) เพื�อนๆ และฉนัตื�นใจไปกบังานดา้นการ

วางเงื�อนไขแบบลงมือกระทาํ (operant conditioning work) 

ในฐานะที�มนัสามารถอธิบายพฤติกรรมของมนษุย ์ เราไป

ฟังการบรรยายของสกินเนอรท์กุครั6งที�นิวยอรก์ งาน

บรรยายเชิงจิตวิทยาที�พวกเราชอบมากที�สดุ คือ การ

สมัมนาพิเศษสาํหรบัพวกเราสี�คนซึ�งมีความสนใจตอ่งานนี6 

พวกเราไดร่้วมสาํรวจความเป็นไปได้ ในการเชื�อมโยง

ความคิดเกี�ยวกบัจิตวิเคราะหแ์นวฟรอยด(์9) ในยคุนั6นเขา้

กบัการวางเงื�อนไขแบบลงมือกระทาํแนวสกินเนอร์

ฉนัทึ�งตอ่แนวคิดที�นกัจิตวิทยาสามารถแยกย่อย

พฤติกรรมอนัซับซอ้นของมนษุยใ์หก้ลายเป็นองคป์ระกอบ

ย่อยๆ และดไูดว่้า แตล่ะองคป์ระกอบทาํงานร่วมกนั

อย่างไร ในรปูแบบที�สามารถจบัตอ้งไดแ้ละพยากรณไ์ด้

อย่างเป็นเหตเุป็นผล นี�เป็นเพียงพื6นที�เดียวที�นา่ตื�นใจว่า

สิ�งตา่งๆ ทาํงานกนัอย่างไร เรื�องในทาํนองนี6 ทาํใหฉ้นั

สนใจที�จะเป็นนกัฟิสิกส์

ฉนัเห็นอิทธิพลจากแนวคิดของสกินเนอรใ์นมมุมองที�

ฉนัมีตอ่การพฒันาตวัตนหลกั (primary self) ว่าอย่างนอ้ย

ก็นา่จะมีสว่นที�ก่อกาํเนิดมาจากการวางเงื�อนไขแบบลงมือ

กระทาํ  ฉนัมกัจะมองหาเสน้ทางว่าตวัตนหลกันั6นมีการ

ปรบัตวัอย่างไรเพื�อที�จะปกป้องเราและทาํใหเ้ราไดม้าซึ�ง

ความรกั ในฐานะอดีตนกัพฤตกิรรมนิยมแนวสกินเนอร ์

ฉนัร ูสึ้กเคารพในตวัตนหลกัอย่างลึกซึ6ง

อิทธิพลหลกัที�สาํคญัอีกประการหนึ�งที�ติดตวัฉนัมา

ตั6งแตแ่รก คือ นกัเขยีนที�ชื�อเฮอรม์านน ์เฮสเส (Hermann

สิ$ งที$มีอิทธิพลในช่วงแรก
ประสบการณข์องซิดรา้
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จากภมิูหลงัที�แตกตา่ง จากสิ�งตรงขา้มที�ติดตวัเรา ได ้

ผสานกาํเนิดเป็นสิ�งใหม ่ซึ�งในยามนี6 เรามองเขา้ไปใน

องคป์ระกอบพื6นฐานของงานที�พวกเราสรา้งขึ6นและเห็นได้

ว่าแตล่ะองคป์ระกอบนั6นก่อร่างขึ6นมาไดอ้ย่างไร

องคป์ระกอบที�หนึ�ง
วธีิการของการสนทนากบัเสียงในตน
จดุเริ�มตน้ของการร่วมผจญภยั 

ชว่งตน้ปี 1972 ซิดรา้ไดอ้่านบทความของ Assagioli (10) 

เกี�ยวกบั การใชถ้อ้ยคาํนาํจินตภาพ (guided imagery) (11)  

เธอร ูสึ้กตื�นใจและตั6งใจที�จะลองใชใ้นการฝึกปฏิบตัิการทาํ

จิตบาํบดั  ผลปรากฏว่าวิธีนี6 ประสบความสาํเร็จอย่างนา่

อศัจรรยแ์ละตา่งจากวิธีอื�นๆ ที�เธอเคยทาํมาอย่างสิ6นเชิง 

เธอคน้พบว่าทั6งเธอและผูร้บัการบาํบดัสามารถเขา้ถึง

ประสบการณที์�ลึกและเป็นสากลได ้ประสบการณแ์บบนี6

เธอเคยพบเมื�อสมัผสักบังานศิลปะหรือวรรณกรรมที�

ยิ�งใหญ่ ผูร้บัการบาํบดัตา่งก็ไดส้มัผสัประสบการณแ์สน

มหัศจรรย ์เธอจึงตอ้งการเรียนรูใ้หม้ากกว่านี6 และสิ�ง

สาํคญัที�สดุคือ เธออยากลองเขา้ส ู ่“การเดินทางในจินต

ภาพ” นี6ดว้ยตนเอง เธอจึงสอบถามเพื�อนของเธอที�ชื�อ  

Dr. Jean Holroyd ซึ�งเป็นหัวหนา้หลกัสตูรฝึกปฏิบตัิเชิง

วิชาชีพทางจิตวิทยาของ UCLA ว่า มีที�ใดบา้งที�เธอจะ

เรียนรูเ้กี�ยวกบัเทคนิคนี6ใหไ้ดม้ากยิ�งขึ6น

    ในเวลานั6น ฮลัเป็นครผููส้อนเทคนิคนี6 ซึ�งถือเป็นแก่น

ของการเรียนรูข้องเขาในจิตวิทยาแนวคารล์ จงุ เขาเคย

ทาํการสาธิตเทคนิคนี6อย่างเปี� ยมพลงัที� UCLA ซึ�ง Jean ได ้

เขา้ร่วมดว้ย เธอจึงแนะนาํใหซิ้ดรา้ติดตอ่ฮลัเพื�อขอฝึก

ระยะสั6น  ดว้ยเหตนุี6 ในเดือนกมุภาพนัธ ์1972 ซิดรา้จึงได ้

เดินทางมาพบฮลัพรอ้มขอ้ตกลงอย่างชดัเจนว่า เธอไม่

สนใจการบาํบดัสว่นตวั ไมส่นใจสิ�งใดๆ ที�จะเปลี�ยนแปลง

ชีวิต เธอเพียงแค่ตอ้งการฝึกฝนไมกี่�ครั6ง เพื�อที�จะสามารถ

ไปดาํเนินกระบวนการนี6ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลมากขึ6น

    ในชว่งตน้ของการฝึกฝน ซิดรา้ไดเ้ขา้ลึกสูด่ินแดนแห่ง

จินตนาการสรา้งสรรค ์ ประสบการณแ์รกของเธอคือ

การเขา้ถึงความลึกลบัของเทพธิดาในยคุโบราณ ในโลกที�

กบัตวัตนหลากหลายที�ไดเ้ห็นในตวัเองและผูค้นรอบขา้ง 

ฉนัรกัมมุมองเชน่นี6 และนี�คือขอ้เขยีนที�สรปุแนวคิดทั6งหมด

เอาไว ้:

“ แฮรี� มไิดป้ระกอบดว้ยตัวตนเพยีงแค่สอง หากแต่

นับรอ้ยนับพัน ชีวติของเขาแกวง่สลับไปมาเช่นเดยีว 

กับทุกคน เพยีง แต่ไมใ่ช่เพยีงการสลับระหวา่งสองขั�ว 

ดังเช่นร่างกายกับจิตวญิญาณ หรือเทวดากับซาตาน 

ทวา่เป็นการสลับสับเปลี� ยนระหวา่งพันขั�วกับพันขั�ว 

ทุกตัวตนมใิช่เพยีงสดุโต่งรอ้ยเท่าพันทวแีห่งรายระดับ

ที� มใีนโลก แห่งหมูด่าวในสรวงสวรรค์ แห่งรูปแบบอัน

สับสนอลหมา่น ของสภาวะและสภาวะ ของการ สืบ

ทอดและศักยภาพมหาศาล  เพราะในความเป็นรูปกาย

นั�น มนุษย์ทุกคนมเีพยีงหนึ� ง, แต่ในความเป็นจิต

วญิญาณกลับ หาเป็นเช่นนั�นไม”่ 

— จากหนงัสือ สเตปเปน วูล์ฟ โดย เฮอรม์านน ์เฮสเส

                             (ฉบับแปลภาษาไทยโดย สดใส)

    ประเด็นที�นา่สนใจคือ เฮสเสไดร้บัอิทธิพลอย่างลึกซึ6ง

จาก คารล์ จงุ และนี�คือสิ�งที�ฉนัร ูสึ้กถึงการเอื6อใหเ้กิดการ

หลอมรวมระหว่างพื6นฐานดา้นจิตวิทยาสายคารล์ จงุ 

ของฮลั กบัพื6นความคิดที�ฉนัมีเป็นเบื6องตน้  ในอีกดา้น

หนึ�งนั6น คาแซนทซ์าคิส เป็นชาวเกาะครีตโดยกาํเนิด เป็น

ชาวกรีกโดยแท ้ความคิดของเขาคลา้ยกบัแนวคิดแบบ

คารล์ จงุ ผกูพนัอยู่กบัเทพเจา้ในตาํนานซึ�งเขาใหค้วาม

เคารพยกย่อง และฉนัก็มกัจะร ูสึ้กถึงสิ�งนี6ที�สนบัสนนุอยู่

ภายใตง้านเขยีนของเขาอยู่เสมอ หนงัสือที�ยิ�งใหญ่ที�สดุ

ของเขาคือโอดิสซี (The Odyssey), A Modern Sequel นั6น

เปรียบเสมือนพระคมัภีรส์าํหรบัการท่องเที�ยวไปในแดน

ปัญญาและจิตวิญญาณเลยทีเดียว

การเดินทางของฉนัเป็นการเดินทางภายนอกในชว่งตน้

วยั ฉนัท่องเที�ยวเรื�อยไปในดินแดนตา่งๆ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ�งการเดินทางตามความสนใจสูอ่ารยธรรมโบราณ ฉนัได้

ไปเยือนดินแดนศักดิzสิทธิzของกรีซและเคารพแท่นบชูาเทพ

เจา้  ในขณะที�ฮลัเยี�ยมเคารพคารล์ จงุ ฉนัเองแสดงความ

เคารพตอ่หลมุฝังศพของคร ูนิคอส ซาแซนทซ์าคิส ณ

ดินแดนครีต
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ลึกซึ6งนี6เอง ที�เราทั6งคู่ไดพ้บกนัจริงๆ  เราร ูช้ดัในขณะนั6น

ว่า เรากาํลงัสาํรวจไปในดินแดนแห่งความไมร่ ูร่้วมกนั  

ความสมัพนัธข์องเรามิใชร่ปูแบบของครกูบัศิษยอี์กตอ่ไป 

และฮลัก็ไดส้านตอ่ความสมัพนัธบ์นพื6นฐานนี6  การทาํงาน

ในระดบัลึกจาํตอ้งอาศัยความเท่าเทียมระหว่างเราทั6งคู่  

นอกจากการสรา้งภาพในจินตนาการแลว้ เราก็ไดเ้ริ�ม

แบ่งปันกระบวนการการทาํงานกบัความฝัน  (dream 

process) และในชว่งหนึ�งของการฝึกฝน  เราเริ�มพดูคยุ

เกี�ยวกบัสภาวะความเปราะบางที�เราทั6งคู่ตา่งเคยรูสึ้กแต่

ไมค่ ุน้เคยกบัมนัมากนกั 

    ในระหว่างการแลกเปลี�ยนสนทนา ฮลัแนะนาํใหซิ้ดรา้

ลองยา้ยตวัเองไปอยู่ในสภาวะเปราะบาง แทนที�จะแค่พดู

ถึงสภาวะนั6น นี�คือชว่งเวลาที�ฮลัรื6อฟื6 นเทคนิคการพดูคยุ

กบัตวัตนขึ6นมา แตย่งัไมใ่ชก่าร สนทนากบัเสียงในตน 

ในชว่งเวลานี6 ‘เกมคยุกบัตวัตน’ ที�ฮลัเคยทาํเลน่ๆ ไดก้ลบั

กลายเป็นอะไรบางอย่างที�แตกตา่งไปอย่างสิ6นเชิง และการ

ถือกาํเนิดของวิธีการของ สนทนากบัเสียงในตน ก็เริ�มขึ6น

    นี�คือความทรงจาํของซิดรา้ เกี�ยวกบัประสบการณ์

ครั6งแรก :

    ฮัลขอใหฉั้นยา้ยที� นั� งและลองอยู่ในสภาวะเปราะบาง ฉัน

รูว้า่นี� เป็นสิ� งถูกตอ้ง ควรทาํ ฉันมั�นใจในตัวเขา ดว้ยความ

เชื� อมั�นอย่างลึกซึ�งนี�  ฉันจึงค่อยๆ ขยับตัวจากการนั�งเกา้อี�

โซฟา ยา้ยลงมานั�งลงกับพื�นและซบหนา้ลงบนโต๊ะกาแฟ  

ในความเงียบกริบนั�น ฉันปล่อยตัวเองใหอ้ยู่กับความรูสึ้ก

เปราะบาง ราวกับวา่ฉันกาํลังกลายร่างเป็นอีกคนจริงๆ 

ฉันกลายเป็นเดก็เล็กๆ ที� รับรูโ้ลกในวถีิใหม ่ทุกอย่างแน่นิ� ง 

ฉันรับรูไ้ดว้า่ “ฉัน” ผูท้ี� นั� งอยู่ตรงนั�น ซ่อนตัวอยู่ในถํ�าลึก

มาตลอดชีวติ และนี� เป็นครั�งแรกที� เธอรูสึ้กปลอดภัยมาก

พอที� จะเผยตัวออกมา  โลกรอบตัวฉันเปลี� ยนไป การรับรู้

ของฉันเฉียบคมขึ�น แสง สี และสรรพเสียง ดูต่างไป  และ

ฉันสามารถรูสึ้กไดถึ้งพลังของฮัลที� ดูแลประคับประคอง

พื�นที� นี�สาํหรับตัวฉัน ซึ� งนี� เป็นเหตุการณ์ที� เกิดขึ�นหลายปี 

ก่อนที� พวกเราจะไดรู้จั้กพลังงานที� แฝงอยู่ในความสัมพันธ์ 

(energetics of relationship) นี� เป็นความรูสึ้กแปลกอย่าง

ที� สดุสาํหรับฉัน ผูซ้ึ� งคุน้เคยแต่ประสบการณ์จากโลกของ

เหตุผล จับตอ้งได ้และควบคมุได ้ ฉันรูสึ้กวา่ ในที� สดุฉันก็

ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org

ไดเ้ขา้ไปในโรงละครมหัศจรรย์ของเฮอร์มานน์ เฮสเส!

    ฮลัอึ6งไปกบัประสบการณน์ี6 เขาร ูสึ้กไดถึ้งความเป็นเด็ก

เล็กๆ ที�ปรากฏอยู่ตรงหนา้ และเขาร ูว่้าจะเป็นการดีที�สดุที�

จะไมพ่ดูอะไรออกมา เขากาํลงัอยู่กบัเด็กเล็ก เด็กในวยั

ก่อนที�จะร ูภ้าษา เด็กคนนี6จริงแท ้และตวัตนนั6นก็จริง

เชน่กนั เมื�อซิดรา้ขยบัออกจากการนั �งบนพื6นเพื�อกลบัมา

ยงัที�นั �งของเธอบนโซฟา ซึ�งก็คือการกลบัมาสูส่ภาวะที�

พวกเราเรียกในภายหลงัว่า “ภาวะร ูท้นัตน” (the Aware 

Ego) เราทั6งคู่นั �งอยู่ในความเงยีบงนั เราตา่งตระหนกัดีว่า

ชั �วขณะที�สาํคญัยิ�ง ไดเ้กิดขึ6นแลว้

ฮลัเฝ้ารอนบัสปัดาห ์ก่อนที�จะใหซิ้ดรา้ไดล้องสมัภาษณ์

เด็กเล็กๆ ของเขา ประสบการณที์�เขาไดร้บัชา่งลํ6าลึก และ

นั �นคือการเริ�มตน้ปรากฏตวัของ แฮรี�นอ้ย ตวัตนผูเ้ปราะ

บางที�แฝงอยู่ในชีวิตเขาโดยที�ฮลัไมเ่คยรบัร ูม้าก่อน ดว้ย

เหตนุี6 แทนที�จะเป็นการสาํรวจของฮลัและซิดรา้ ตวัละครก็

เพิ�มเขา้มาเป็นงานของสี�คน คือ ซิดรา้กบัลิซ่า และ ฮลักบั

แฮรี�  เรื�องราวและความรูสึ้กนึกคิดของแตล่ะคนลว้นแตก

ตา่งกนั 

    งานสนทนากับเสียงในตนนี�จึงเริ� มจากสิ� งที� เราเรียกวา่ 

“เดก็เล็กๆ ภายใน (inner child)”  และเท่าที� ทราบ เราคือผู้

คน้พบและบัญญัติศัพท์คาํนี�   โดยมจุีดเริ� มตน้มาจากความ

รักอันลึกซึ�งซึ� งค่อยๆ พัฒนาขึ�นมาในความสัมพันธ์  และ

ไมเ่กี� ยวขอ้งกับการบาํบัดรักษาใดๆ ทั�งสิ�น  เด็กเล็กๆ 

ภายในทั6งสองของเรานั6นมีอยู่จริง และเมื�อเราทาํงานกบั

ทั6งคู่อย่างตอ่เนื�อง หนทางในการแสวงหาร่วมกนัของเรา

ก็กวา้งขวางออกและลึกซึ6งขึ6น พวกเราไมเ่พียงแตต่กตะลึง

กบัสิ�งที�เกิดขึ6น หากยงัตื�นเตน้อย่างที�สดุว่า หากเด็กเล็กๆ 

ทั6งสองนี6เป็นจริงแลว้ ยงัมีใครอื�นอีกที�อยู่ภายใน  ทั6งหมด

นี6ราวกบัมีบานประตอีูกมากมาย ที�รอใหเ้ราเปิดเขา้ไปสู่

โถงทางเดินที�ยาวไกลในโรงละครมหัศจรรย ์เพื�อพบกบั

หมื�นแสนลา้นตวัตนที�เริ�มแสดงตวัขึ6นมาสูร่ะดบัจิตสาํนึก

    ไมกี่�ปีนบัจากนั6น เราไดท้าํการศึกษาคน้ควา้อย่างมาก 

มาย  โดยในชว่งแรกยงัไมมี่พื6นฐานทฤษฎีใดๆ  ไมมี่คาํว่า 

ผูร้ ูท้นัตน  (Aware Ego) เพราะเราก็เป็นเพียงนกัสาํรวจ

สองคนที�ตกหลมุรกักนัและกนั โดยยงัไมร่ ูว่้าชีวิตของเรา

ทั6งคู่จะมุง่หนา้ไปทางไหน จะร ูก็้แตเ่พียงว่า สิ�งที�เกิดขึ6นนั6น
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ชา่งเต็มเปี� ยม สรา้งสรรค ์เป็นสิ�งที�ไมเ่คยมีมาก่อน ที�

เชื�อมโยงเราทั6งคู่เขา้หากนัอย่างลึกซึ6ง ในทกุกา้วย่าง

ตลอดเสน้ทางนี6 เรายงัคงใชก้ระบวนการสรา้งจินตภาพ

และแลกเปลี�ยนความฝัน แตใ่นชว่งแรกนี6 ความตื�นเตน้ตอ่

ตวักระบวนการสนทนาไดค้รอบครองพื6นที�ความสนใจ

ของเราทั6งคู่ ทฤษฎีนั6นตามมาภายหลงั

ในการคน้ควา้ชว่งแรก การทาํงานกบัความสมัพนัธ์

ของเรา เราอาศัยประสบการณที์�มีผลตอ่ชีวิต มโนภาพ

แรกๆ ของซิดรา้ คือ เราทั6งคู่กาํลงัอยู่บนเรือโบราณของ

ชาวมิโนเอิน (Minoan คือชื�ออารยธรรมบนเกาะครีท

โบราณก่อน ค.ศ.ราว 3000_1000ปี – ผูแ้ปล) ที�แลน่ไป

ในทะเลแห่งความลึกลบั บนใบเรือมีตราเป็นดวงตาสีทอง 

ของพระเจา้ ที�เฝ้ามองและปกปักรกัษาการเดินทางของเรา 

ในฐานะที�เราเป็นสว่นหนึ�งในของจินตภาพนี6 มีเสียงบอก

เราว่า การเดินทางนี6ไมมี่ที�สิ6นสดุ นั �นหมายความว่า ไมมี่

ความมั �นคงที�แทจ้ริง หรือสิ�งที�คาดการณไ์ดเ้ลยสาํหรบั

เราทั6งคู่  เราไมมี่บา้นถาวรและไมไ่ดร้บัอนญุาตใหพ้กัคา้ง

บนผืนดินไดเ้กินที�ละหนึ�งคืน ความสมัพนัธน์ี6เป็นจดุเริ�มตน้

การทาํงานร่วมกันในชว่งปีแรกๆ  ค.ศ. 1983

ของการเดินทางที�แทจ้ริง การเดินทางซึ�งใชค้วามสมัพนัธ์

เป็นดั �งครสูอนเรา

พื6นที�ตรงนี6อาจยงัไมเ่หมาะที�จะอภิปรายถึงรายละเอียด

ของงานสนทนากบัเสียงในตน เนื�องเพราะเป็นเพียงพื6นที�

สาํหรบัแบ่งปันเรื�องราวว่างานนี6มีความเป็นมาและเป็นไป

อย่างไร ตลอดจนมีอะไรบา้งในความคิดของเราที�เป็น

องคป์ระกอบสาํคญัของงาน อนึ�ง หากตอ้งการเรียนรู้

เกี�ยวกบัตวังานนี6โดยตรง เราขอแนะนาํหนงัสือที�เป็นงาน

ชิ6นเอก คือ Embracing Our Selves หรือหากตอ้งการฟัง

เป็นแผน่ซีดี ก็มีในชดุ An Introduction to Voice Dialogue, 

Relationship, and the Psychology of Selves และสดุทา้ย

หากตอ้งการทั6งไดเ้ห็นตวัและไดยิ้นเสียง  เราขอแนะนาํ

สารคดีเรื�อง The Voice Dialogue Series

องคป์ระกอบที�สอง
จิตวทิยาตวัตน (The Psychology of Selves)
จดุเริ�มตน้ดา้นทฤษฎี 

แนวคิดดา้นทฤษฎีของจิตวิทยาตวัตนนี6 เริ�มก่อตวัขึ6น

พรอ้มๆ กบัประสบการณล์งลึกในการทาํงานดา้นในของ

เราจนยากที�จะจดจาํไดว่้า สิ�งนี6เกิดขึ6นไดอ้ย่างไรและ

เมื�อไหร่ เราไดพ้บประสบการณห์ลากหลายที�เกิดขึ6นอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไปในระยะเวลาอนัสั6น เนื�องจากเราทั6งคู่เป็น

นกัจิตวิทยาสายจิตบาํบดั เราจึงเริ�มจดัระเบียบความคิด

เกี�ยวกบัเหตกุารณต์า่งๆ ที�เกิดขึ6น

    สิ� งแรกที� ปรากฏชัดต่อเราทั�งคู่คือ ตัวตนต่างๆ ภายใน

นั�นต่างแสดงออกเหมอืนเป็นคนที� มเีลือดมเีนื�อคนหนึ� ง 

ดังนั�นพวกเขาจึงตอ้งการการดูแลอย่างสมเกียรติ  ถา้

พวกเขาร ูสึ้กเพียงนิดเดียวว่าถกูพิพากษา หรือถกูชี6นาํ

ในทางใดทางหนึ�งเขาจะถอนตวัทนัที เราเห็นชดัตั6งแตต่น้

แลว้ว่า ตวัตนนั6นๆ ยงัคงดาํรงอยู่กบัผูส้มัภาษณต์ราบที�

ผูส้มัภาษณอ์ยู่กบัเขา เนื�องจากทกุตวัตนตา่งตอ้งการการ

เชื�อมโยงและโอบอุม้อย่างปลอดภยั การคน้พบนี6เป็นเพียง

ชว่งเริ�มตน้ ก่อนที�เราจะพฒันาอย่างพิถีพิถนัในภายหลงั

เรื�อง สนามพลงัในงานสนทนากบัเสียงในตน (Energetics 

of Voice dialogue

ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org
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ตวัตนหลกักบัตวัตนที$โดนทิ�ง
เราคน้พบตั6งแตช่ว่งแรกๆ ของการสาํรวจดา้นใน ว่า 

คนเราประกอบขึ6นมาจากตวัตนหลกักลุม่หนึ�ง ซึ�งเป็น

ตวักาํหนดบคุลิกภาพของเรา (เราเกิดความลงัเลในชว่ง

ตน้ว่า ควรจะเรียกตวัตนกลุม่นี6ว่าอะไรดี ระหว่าง ตวัตน

หลกั กบัตวัตนที�ครอบงาํ ในที�สดุก็ลงตวัที�คาํว่า ตวัตน

หลกั) แนวคิดนี6เป็นเรื�องพื6นฐานมากจนเราตั6งคาํถามกบั

ตวัเองว่าทาํไมก่อนหนา้นี6เราจึงมองขา้มไปได ้ ที�เราคิดว่า

เราเป็นใครนั6น แทจ้ริงแลว้ เป็นเพียงกลุม่ตวัตนหนึ�งที�เรา

ยอมรบัว่าเป็นตวัเรา และตวัตนเหลา่นี6ก็เปรียบเสมือน

หนา้กากที�เราสวม  หรือ ภาพที�ทาํใหโ้ลกรูจ้กัเรา

สิ�งที�เราพบในขั6นตอ่มาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและชดัเจน

จากการทาํงานร่วมกนัอย่างตอ่เนื�อง คือ  เมื�อใดก็ตามที�

เรายึดถือตนเองอยู่ในตวัตนหลกั ก็จะมีอีกดา้นหนึ�งที�เป็น

ขั6วตรงขา้มที�เสมอกนัอยู่ดว้ย เราเรียกอีกดา้นหนึ�งว่า 

ตวัตนที�โดนทิ6ง (disowned self) สาํหรบัคาํว่าตวัตนที�โดน

ทิ6งนี6 เดิมที นาธาเนียน แบรนเดน้ (Nathaniel Branden) 

เคยใชม้าก่อน เมื�อเขาใชค้าํว่า “ตวัตนที�โดนทิ6ง” เขาหมาย 

ถึงตวัตนดา้นอารมณค์วามรูสึ้กที�ถกูมองขา้ม ทิ6งขวา้ง 

โดยคนที�ใชค้วามคิดและใชเ้หตผุลเป็นหลกั เราไดพ้ดูคยุ

แนวคิดของเรากบันาธาเนียนและเขายินดีใหเ้ราใชค้าํศัพท์

นี6 เราขอบคณุความใจกวา้งของเขาในเรื�องนี6  เพราะคาํว่า 

ตวัตนที�โดนทิ6ง (disowned self) กบั ตวัตนหลกัที�ไดร้บัการ

ยอมรบั (primary self) เขา้คู่กนัไดพ้อดิบพอดี

ภายใน 2-3 ปีแรก แนวความคิดเหลา่นี6ก็ถกูจดัวาง

อย่างลงตวั ในชว่งแรกๆ เราไดจ้ดัให ้ผูพิ้ทกัษ-์ผูค้วบคมุ 

เป็นตวัตนหลกัในลาํดบัตน้ๆ ที�คอยกาํหนดหลกัเกณฑ์

พื6นฐานของชีวิต คอยดแูลประตเูพื�อเขา้ส ูโ่ลกภายในของ

เรา โดยผูพิ้ทกัษ-์ผูค้วบคมุ คือตวัตนที�คอยรวบรวมและ

จดัระเบียบขอ้มลูเกี�ยวกบัโลกรอบๆ ตวัเรา เพื�อที�เราจะ

สามารถเขา้ใจโลกได ้เป็นตวัตนที�คอยคุม้ครองเราและ

ควบคมุความประพฤติ ตลอดจนสิ�งแวดลอ้มของเรา

หลายปีตอ่มา เราจึงตระหนกัว่า คาํว่า ผูพิ้ทกัษ-์ผู้

ควบคมุนี6เป็นคาํกลางๆ เพราะตวัตนหลกัทกุตวัตน ตา่งก็

ทาํหนา้ที�พิทกัษแ์ละควบคมุไปตามวิถีทางของตนเอง ตา่ง

ก็มีวิธีการมองโลกตามแบบของตนเอง ตวัตนหลกัทั6ง

หลาย ตา่งใชช้ีวิตตามกฏเกณฑที์�ตนเองกาํหนด  ผูส้อน

เรื�องนี6หลายคนยงัคงใชค้าํว่า ผูพิ้ทกัษ-์ผูค้วบคมุ และการ

เรียกชื�อตวัตนหลกัเชน่นี6 ก็เป็นประโยชนส์าํหรบัการ

สมัภาษณต์วัตนในชว่งเริ�มตน้ เพราะคาํนี6ใกลเ้คียงกบัสิ�งที�

นกัจิตวิทยาคลินิคมกัจะใชอ้ธิบายเรื�องกลไกการปกป้อง

ตามลกัษณะเฉพาะตวัของแตล่ะคน

แตเ่ราไมไ่ดม้องตวัตนหลกัในมิติของการปกป้อง หาก 

แตม่องในมิติของการปรบัตวัและสรา้งสรรค ์เรายกย่อง

ตวัตนหลกัทั6งหลายในความพยายามที�จะชว่ยใหค้นๆ นั6น

อยู่ดีมีสขุ เรามองตวัตนหลกัว่าเป็นตวัตนที�สาํคญัตอ่

ความอยู่รอด ความสาํเร็จ และความสามารถ (แมจ้ะ

จาํกดั) ที�จะสมัพนัธก์บัคนอื�น  ดงันั6น เราจึงปฏิบตัิตอ่

ตวัตนหลกัดว้ยความเคารพยิ�ง

การทํางานกบัขั�วตรงขา้ม

เมื� อผ่านความตื� นเตน้ในช่วงแรกจากการสาํรวจตัวตน

ต่างๆ ของแต่ละฝ่าย และหลังจากแนวคิดเรื� องตัวตนหลัก

กับตัวตนที� โดนทิ�งก่อกาํเนิดขึ�น  เราทั�งคู่จึงค่อยๆ เริ� ม

ทาํงานกับคู่ตรงกันขา้มมากขึ�น ต่างจากเดมิ ที� เรามุง่

สัมภาษณ์ตัวตนใดตัวตนหนึ� งอย่างเพลิดเพลิน เช่น เดก็

เล็กๆ ภายใน ผูว้จิารณ์ภายใน ตัวตนพอ่แมผู่รั้บผิด ชอบ 

นักสังเกตการณ์ และผูพ้ทัิกษ์/ควบคมุ และเราไดพ้บวา่ 

การสนทนากับตัวตนที� โดนทิ�งนั�นเป็นช่วงเวลาที� พเิศษมาก 

เพราะตัวตนเหล่านี� โลดโผนและเอะอะโวยวายมากกวา่ มี

อารมณ์แรงกลา้ และไมค่่อยเกรงใจใคร

อย่างไรก็ตาม เพยีงไมน่านเราก็เริ� มตระหนักวา่ คณุ

ค่าที� แทจ้ริงของงานนี� ไมใ่ช่การสนทนากับตัวตนต่างๆ แต่

อยู่ที� การทาํงานกับขั�วตรงขา้มที� เป็นคู่ขัดแยง้ ประเด็น

สาํคญัคือการเรียนรูที้�จะแยกตวัออกมา จากตวัตนหลกั

เพื�อที�จะไดค้ยุกบัตวัตนที�โดนทิ6งและหาจดุพอดีที�จะยืน

ระหว่างคู่ตรงขา้มคือ ตวัตนหลกั กบั ตวัตนที�โดนทิ6ง โดย

การรูสึ้กถึงทั6งสองฝ่ายอย่างชดัเจนในเวลาเดียวกนั การ

ทาํงานกบัขั6วตรงขา้มคู่ตา่งๆ จึงถือว่าเป็นสิ�งสาํคญั

เราเสียเวลาไปพอสมควรก่อนที�จะเปลี�ยนมาเนน้เรื�อง

การทาํงานระหว่างคู่ตรงขา้ม เพราะการสนทนากบัตวัตน

ที�หลากหลาย โดยเฉพาะตวัตนที�โดนทิ6งนั6น เป็นเรื�อง

ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org
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สนกุสนานมาก 

แต่ยังมบีางสิ� งบางอย่างขาดหายไป เราจึงจาํเป็นตอ้ง

หาวธีิการอธิบายเกี� ยวกับ แบบจาํลองของการสาํนึกรู ้

(Model of Consciousness) ที� ครอบคลมุเรื� องทั�งหมดนี�

องคป์ระกอบที�สาม
แบบจําลองของการสาํนึกรู้
นยิามใหมข่องการสาํนกึร ู้

หลงัจากการสาํรวจและคน้พบสิ�งใหม่ๆ  ดงัที�กลา่วมา ทาํ

ใหเ้ราทั6งคู่มีความเห็นว่ารปูแบบคาํอธิบายเดิมๆ ที�มีอยู่ใน

ขณะนั6น ไมเ่พียงพอที�จะอธิบายสิ�งที�เราคน้พบ เราจาํเป็น 

ตอ้งมองหาสิ�งใหม ่แตเ่ราก็ไมแ่นใ่จว่าสิ�งนี6คืออะไร  เราตั6ง

คาํถามและพยายามหาคาํตอบครั6งแลว้ครั6งเลา่ว่า อะไรคือ

สิ�งที�อยู่เบื6องหลงัตวัตนตา่งๆ และเป็นผูข้บัเคลื�อนชีวิต 

และจะนาํมิติทางจิตวิญญาณเขา้มาเกี�ยวขอ้งไดอ้ย่างไร 

แตค่วามพยายามของเราก็ยงัไมเ่กิดผล เราจึงไดแ้ตร่อ

    ในที�สดุเราหันมาพิจารณาคาํว่า “อีโก ้(Ego)” คาํว่าอีโก้

เป็นคาํที�นิยมใชแ้ทนสิ�งที�ทาํหนา้ที�กาํกบับคุลิกภาพของ

คนเรา เป็นคาํที�มีความเป็นมายาวนาน และมกัอธิบายกนั

ว่า มีบทบาทเป็นผูบ้ริหารจิตใจของเรา อีโก้ คือ “ตวัฉนั” 

เมื�อเราพดูเกี�ยวกบัตวัเรา 

    เราเชื�อว่า ตวัฉนั ที�มีอาํนาจมากนี6 แทที้�จริงแลว้ก็คือ

กลุม่ตวัตนหลกัทั6งหลายรวมกนั ทาํหนา้ที�ขบัเคลื�อนชีวิต

ของเรา และเป็นผูก้าํหนดบคุลิกภาพโดยที�เราไมร่ ูต้วั ไมว่่า

จะเป็น คนมีเหตมีุผล คนมุง่มั �น คนชอบเอาอกเอาใจ พ่อ

แมผู่ร้บัผิดชอบ คนรกัอิสระ ขบถ หรือตวัตนอะไรก็ได ้ที�

กาํหนดความเป็น “ตวัฉนั” อย่างที�เราคิดว่าเราเป็น ขึ6นอยู่

กบัว่าตวัตนใดกาํลงัเขา้มาขบัเคลื�อนชีวิต เราตัดสินใจ

เรียกกลุ่มตัวตนหลักที� เคยเรียกกันเพยีงวา่ อีโก ้ดว้ยคาํ

ใหมว่า่ ตัวตนผูขั้บเคลื� อนชีวติ (Operating Ego)

    จากนั�น เราจึงตอ้งหาคาํศัพท์ใหม ่เพื� อเรียกสิ� งที� เกิดขึ�น

ระหวา่งสัมภาษณ์ตัวตน ในขณะที� เราแยกตัวเองออกจาก

ตัวตนหลัก แลว้กลับมายังที� นั� งตรงกลาง ในตาํแหน่งที�

เป็นอิสระ ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคมุของ ตัวตนผูขั้บ เคลื� อน 

หรือ ตัวฉัน อีกต่อไป เราเรียกสิ� งใหมนี่�วา่ ผูรู้ทั้นตน (the

Aware Ego) เราพบว่า ผูร้ ูท้นัตนนี6จะเขม้แข็งขึ6นตามลาํดบั

เมื�อการสนทนากบัเสียงในตนดาํเนนิไปอย่างตอ่เนื�อง และ

เราตระหนกัชดัขึ6นเรื�อยๆว่า “ตวัตนผูข้บัเคลื�อน” นั6น 

อย่างไรเสียก็ยงัดาํรงอยู่เสมอ แตจ่ะค่อยๆ ถ่ายโอน

อาํนาจใหแ้ก่ กระบวนการรูท้นัตน เมื�อเราเป็นอิสระจาก

ตวัตนหลกัและเปิดรบัตวัตนที�โดนทิ6งไดม้ากขึ6น

    ณ จดุนี6 มมุมองแบบใหมใ่นเรื�อง การสาํนึกร ู ้ก็เริ�ม

ปรากฏขึ6น

    เรามองเห็น สภาวะการรบัร ู ้เป็นกระบวนการที�แบ่ง

ออกเป็น 3 ระดบั ระดับแรกคือตระหนักรู ้(Awareness) ซึ�ง

เป็นสิ�งที�ร ูจ้กักนัมานานแลว้ ในการฝึกสมาธิจะเรียกว่า 

สภาวะของผูด้ ู  ซึ�งชว่ยใหเ้ราถอยออกมาและมองเห็นภาพ

ใหญ่ ไมไ่ดเ้ป็นตวัขบัเคลื�อนอะไร และไมห่วงัผล

    ระดับที� สองของการสาํนึกรู ้คือสภาวะที� เขา้ไปรับรู้

การดาํรงอยู่ของตัวตนต่างๆ ก่อใหเ้กิดประสบการณ์ของ

ชีวติ การตระหนกัร ู ้ทาํหนา้ที�ร ูเ้ฉยๆ ไมไ่ดล้งไปเป็นตวัตน 

การรูโ้ดยไมล่งไปรบัร ูป้ระสบการณข์องตวัตน ทาํใหเ้รา

แยกตวัเองออกมาจากชีวิต ในขณะที�การเขา้ไปเป็นตวัตน

โดยไมมี่การตระหนกัร ูก้าํกบั ทาํใหเ้ราติดอยู่ในอาณาจกัร

ของความเป็นสตัว ์ ทั6งสองปัจจยัเป็นสิ�งสาํคญัสาํหรบั

กระบวนการสรา้งการสาํนึกร ูอ้ย่างตอ่เนื�อง 

    ในระดับที� สาม คือผูเ้ล่นคนใหมท่ี� กาํลังลงสนาม  คือ

ใครสักคนที� จะดาํเนินชีวติเรา ใครสักคนที� จะขับเคลื� อนรถ

(ทางจิตวทิยา) ของเรา ใครสักคนที� นาํการตระหนักรูม้า

เป็นของขวญัและนาํประสบการณ์มาเป็นขุมทรัพย์ใหกั้บ

เรา ใครสักคนหรืออะไรที� วา่นั�น คือ ผูรู้ทั้นตน (the Aware 

Ego) หรือถา้ใหแ้มน่ยาํยิ� งขึ�น ก็ควรเรียกวา่ กระบวนการ

รูทั้นตน (Aware Ego Process) เราพบว่า กระบวนการนี6

เกิดขึ6น ดาํเนินไป และเปลี�ยนแปลงอย่างตอ่เนื�อง กระบวน 

การรูท้นัตน ไมใ่ชต่วัตน 

    เมื�อเวลาผา่นไป เราพบขอ้เท็จจริงว่า การสาํนึกร ูเ้ป็น

กระบวนการ และการสาํนึกร ูท้ั6งสามระดบัตา่งก็มี

วิวฒันาการเฉพาะตวัแยกจากกนั  

การใหเ้กียรติตวัตนหลกั

เราไดเ้รียนรูเ้รื�องตวัตนหลกัมากมายในชว่งปีแรกๆและ

ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org
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การเรียนรูน้ั6นไมสิ่6นสดุ ความเขา้ใจเรื�องหนึ�งที�เราคน้พบ

ในชว่งตน้และชว่ยใหก้ารทาํงานดาํเนนิมาไดอ้ย่างมั �นคง

ในชว่งตอ่มาคือ เราตอ้งใหเ้กียรติตวัตนหลกัเสมอ นี�คือ

เรื�องสาํคญัที�สดุที�เราแนะนาํใหผู้ที้�ฝึกฝนการสนทนากบั

เสียงในตนตอ้งใหค้วามใสใ่จ  ตวัตนหลกัเป็นพนัธมิตรที�

สาํคญัมากของผูส้มัภาษณต์วัตน เพราะทั6งคู่ตา่งสนใจและ

ใสใ่จตอ่ความเป็นปกติสขุของผูร้บัการสมัภาษณ ์ ดงันั6น 

ผูส้มัภาษณต์วัตน กบั ตวัตนหลกั พึงเคารพและเขา้ใจกนั

อย่างลึกซึ6ง

สิ�งที�เราเรียนรูจ้ากการฝึกฝนการสนทนากบัเสียงใน

ตนนั6น ทาํใหเ้ราเขา้ใจชีวิตมากขึ6น ในชีวิตจริงแตล่ะวนัเรา

ตอ้งรบัมือกบัผูค้นสารพดั ซึ�งแทจ้ริงแลว้ก็คือเราตอ้ง

รบัมือกบัตวัตนหลกัๆ ของพวกเขา การรูเ้ชน่นี6 ชว่ยใหเ้รา

มีความสขุขึ6นอีกเยอะทีเดียว 

หลายปีก่อน สมยัที�เราเริ�มทาํงานร่วมกนัใหม่ๆ  มี 

นกัจิตวิทยากระแสหลกัคนหนึ�ง ถามเกี�ยวกบังานของเรา

ในงานเลี6ยง ในเวลานั6นเรายงัไมต่ระหนกัในความสาํคญั

ของการใหเ้กียรติตวัตนหลกัที�พบ “ในชีวิตประจาํวนั” เรา

จึงเลา่ถึงความคิดและงานของเราอย่างเปิดเผย ปรากฏว่า

นกัจิตวิทยาคนนั6นแสดงอาการพิพากษางานของเรา ดว้ย

การซักถามอย่างกา้วรา้วเกี�ยวกบัการวิจยัเชิงประจกัษใ์น

งานของเรา และตอ้งการรูว่้าเราออกแบบและดาํเนินการ

ทดลองอย่างไร เขากลา่วหาว่าตวัตนตา่งๆ ที�เราพดูถึง

เป็นแนวคิดที�ไมไ่ดร้บัการตรวจสอบ ผิดหลกัวิชาชีพ  นั �น

เป็นประสบการณที์�แย่ที�สดุของเรา

เราเรียนรูอ้ย่างรวดเร็วจากประสบการณค์รั6งนั6น ที�จะ

เขา้ถึงผูค้นอย่างระมดัระวงัและสาํรวจธรรมชาติตวัตน

หลกัของพวกเขา ก่อนที�จะแสดงความคิดและความรูสึ้ก

ของเรา เราพยายามอย่างยิ�งที�จะไมเ่ลา่งานของเรา ถา้เขา

ไมพ่รอ้มจะรบัฟัง ดงัที�เราเคยพดูอยู่เสมอๆ ว่า “เราเดิน

เขา้ไปเฉพาะประตทีู�เปิดอยู่แลว้” หลงัจากประสบการณ์

ครั6งนั6น เรารอบคอบขึ6นมาก เราเริ�มที�จะคดักรองคาํเชื6อ

เชิญในการพดูในที�สาธารณะ และก่อนที�จะพดูกบักลุม่

ใหม่ๆ  เราพยายามอย่างยิ�งที�จะเขา้ใจธรรมชาติของตวัตน

หลกัที�มีอิทธิพลกบักลุม่นั6นๆ ความใสใ่จที�ละเอียดอ่อน

เชน่นี6สาํคญัยิ�ง โดยเฉพาะเมื�อเราทาํงานในวฒันธรรมที�

ตา่งออกไป สาํคญัมากที�จะตอ้งร ูจ้กักฏเกณฑ ์ ใชภ้าษา

และความคิดซึ�งไมเ่ป็นปฏิปักษก์บัตวัตนหลกั ความใสใ่จ

ตอ่ตวัตนหลกัรอบๆ ตวัเราเชน่นี6 ชว่ยใหเ้ราไมต่กอยู่ใน

สภาวะนํ6าท่วมปาก ทั6งในเรื�องการงานและเรื�องสว่นตวั 

องคป์ระกอบที�สี�
ทฤษฎแีบบแผนพึ$งพิงในความสมัพนัธ์
ตวัตนตา่งๆ ในความสมัพนัธ์

เราจะนาํเสนอทฤษฎีนี6อย่างย่อ สว่นรายละเอียดตา่งๆ 

นั6นคณุสามารถหาไดจ้าก หนงัสือ ซีดี หรือดีวีดีของเรา

ในบทความนี6 เราจะพดูถึงทฤษฎีของเราอย่างรวบรดั 

เพื�อใหค้ณุเห็นภาพคร่าวๆ ถึงความเป็นมาของทฤษฎีนี6 

ผูที้�เคยร่วมงานกบัเราในระหว่างชว่งปลายของทศวรรษ

1970 หรือในทศวรรษ1980 อาจจะเขา้ใจงานของเราใน

วนันี6ไดจ้าํกดัมาก เราจะไมป่ลอ่ยใหก้ารยึดติดครอบเรา

โดยไมร่ ูต้วั เมื�อความคิดใหม่ๆ  เกิดขึ6น หรือบางวิธีการ

จะตอ้งเปลี�ยนไป เรายอมใหสิ้�งนั6นเปลี�ยนไป บางครั6งเราไม่

ร ูด้ว้ยซํ6าว่ามีการเปลี�ยนแปลง ดว้ยสิ�งนั6นค่อยๆ วิวฒันไ์ป

ตามธรรมชาติ  จึงอาจทาํใหห้ลายคนที�กาํลงัเฝ้าดอูยู่

สบัสน แตส่าํหรบัเราทั6งคู่ วิวฒันาการนี6ชา่งนา่ตื�นเตน้ 

งานนี6เปลี�ยนแปลงไปและไดน้าํพาทกุๆ คนเปลี�ยนแปลงไป

พรอ้มๆ กบักระบวนการนี6

    เราพบกนัในปี 1972 และแตง่งานกนัในปี 1977 

บทความนี6ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัชีวิตสว่นตวัของเรา  เราเลี6ยงดู

ลกูทั6งหา้คน พรอ้มกบัทาํงานกบัดา้นในของกนัและกนัซึ�ง

ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจบทบาทของพ่อแมอ่ย่างลึกซึ6ง ในชว่งเวลา

นั6น ซิดรา้เป็นผูอ้าํนวยการบริหารของแฮมเบอรเ์กอรโ์ฮม

ซึ�งเป็นศนูยบ์าํบดัสตรีวยัร ุ่น และฮลัเป็นผูอ้าํนวยการศนูย์

ศิลปะบาํบดั ความเชี�ยวชาญของเราทั6งสองแยกกนัโดย

เด็ดขาด แตก่ารงานของเราร่วมกนั ความคิดของเรา

วิวฒันไ์ปดว้ยกนัจนเป็นแกนหลกัของชีวิตเรา

การทาํงานที�ผา่นไปหา้ปีชว่ยใหค้วามสมัพนัธข์องเรา

ชดัเจนขึ6น เราจึงแตง่งานกนั เราฝึกฝนสนทนากบัเสียงใน

ตนอย่างตอ่เนื�อง และฮลัเริ�มสอนกระบวนการนี6ที�ศนูย์

ศิลปะบาํบดัของเขา เราเห็นไดช้ดัขึ6นว่า ความสมัพนัธก์บั
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ตวัตนตา่งๆ นั6น มีผลตอ่ตวัตนของอีกคนอย่างตอ่เนื�อง 

บางครั6งความสมัพนัธใ์นชีวิตแตง่งานของเราก็ออกจะขม

ขื�น  แบบแผนเดิมๆ ที�เคยเกิดกบัคู่สมรสคนก่อนก็เกิดขึ6น

อีกกบัคู่คนใหม ่คนใหม ่ผูแ้ตกตา่งจากคนเดิมโดยสิ6นเชิง 

แตเ่ราก็ยงัเรียกคนใหมด่ว้ยของชื�อของคู่สมรสเดิม เรา

พิพากษากนัและกนัว่าเป็นคนใชไ้มไ่ด ้ทั6งที�บคุลิกนั6นคือ 

แรงดึงดดูใจใหเ้ราตา่งเขา้หากนัตั6งแตแ่รกพบ เรากลาย 

เป็นคนแปลกหนา้ของกนัขึ6นมาจริงๆ พิพากษากนั ปิดตวั 

ถอยห่าง ขาดอารมณข์นั ตา่งคนตา่งก็ร ูสึ้กอยู่ลึกๆ ว่า 

ถกูหักหลงั ชว่ยตวัเองไมไ่ด ้และสิ6นหวงั

เกิดอะไรขึ6นกนัเลา่? การแตง่งานคือการสิ6นสดุของ

ความรกักระนั6นหรือ? นา่จะมีหนทางเพื�อจะเขา้ใจบาดแผล

ของความสมัพนัธอ์นัแตกรา้วนี6เพื�อที�จะดแูลความสมัพนัธ ์

ดงักลา่ว เราตอ้งการความสมัพนัธข์องเรากลบัคืนมา เรา

ตระหนกัว่า ตวัตนตา่งๆ ที�เราร ูจ้กัในหลายปีที�ผา่นมา 

นา่จะมีสว่นในความรา้วฉานนี6  ค่อนขา้งจะแนช่ดัว่า มีกลุม่

ของตวัตนเขา้ครอบครองความสมัพนัธข์องเราทั6งคู่  ไมมี่

คาํว่า ‘เรา’ อีกตอ่ไป ความผกูพนัขาดสะบั6น เด็กเล็กๆ ผู้

เปราะบางซึ�งเคยอยู่กบัเรา ที�เป็นสว่นหนึ�งในความสมัพนัธ์

ของเราตั6งแตต่น้ หายตวัไปอย่างไรร่้องรอย

ทั6งหมดนี6 คือจดุเริ�มตน้ของการคน้ควา้อย่างจริงจงั

เป็นเวลาสามเดือน เรามองไปยงัตวัตนที�ยึดครองความ

สมัพนัธข์องเราและพยายามที�จะสืบคน้ว่าอะไรกาํลงัเกิด

ขึ6น เราจดบนัทึก วาดเคา้โครงของปฏิกิริยาเขงิลบที�เกิด 

ขึ6นระหว่างเรา เราทาํเชน่นี6ครั6งแลว้ครั6งเลา่ จนเห็นแบบ

แผนที�ค่อยๆชดัเจนขึ6น เราเริ�มเห็นว่าปฏิกิริยาเชิงลบ

เหลา่นี6 เกิดขึ6นเป็นแบบแผนงา่ยๆ ซํ6าแลว้ซํ6าเลา่

เมื�อฮลัโกรธซีดรา้ เขาไมไ่ดเ้ป็นฮลัอีกตอ่ไป เขากลาย

เป็นพ่อผูเ้ย็นชาที�กาํลงัตอ่ว่าตอ่ขานเธอ เธอกลายเป็นลกู

สาวผูต้กเป็นเหยื�อและตอบโตก้ลบัเพื�อปกป้องตนเอง และ

ภายในพริบตา เธอก็กลายเป็นแมช่า่งเสียดสี เย็นชา แลว้

ฮลัก็กลายเป็นลกูชายตวันอ้ยผูอ้่อนไหว ที�เจ็บปวดกบัแม่

ใจรา้ยคนนี6 ขณะเดียวกนั ดา้นที�เป็นพ่อปากรา้ยของฮลัก็

ไมล่ดราวาศอก มีตวัตนอย่างนอ้ยสี�ตวัตน (หรือสี�ชดุ) เขา้

มาเกี�ยวขอ้ง เราสวมบทเหลา่นี6ในเหตกุารณแ์บบนี6ซํ6าแลว้

ซํ6าเลา่ จนแป็นแบบแผน เราเห็นตวัตนตา่งๆ ที�มีสว่นใน

แบบแผนนี6 เราเขา้ถึงตวัตนตา่งๆ ที�มีสว่นในปฏิกิริยา

เหลา่นี6 เราเห็นบางตวัตนไดช้ดักว่าตวัตนอื�น แตท่กุตวัตน

ลว้นอยู่ตรงนั6นดว้ยกนั 

เราเรียกแบบแผนนี�วา่ แบบแผนพึ� งพงิในความสัมพันธ์

(Bonding Pattern) เพื� อตระหนักวา่แบบแผนนี� คือชุด

ปฏิกิริยาพื�นฐานของ พอ่แม/่ลูก เรารูสึ้กใหเ้กียรติต่อ

ความสัมพันธ์นี�  ดว้ยวา่นี� คือวถีิแห่งความสัมพันธ์อันเป็น

ปกติหาใช่ความเจ็บป่วยไม ่ ในเวลานั6น เราเห็นแบบแผน

เหลา่นั6นเป็นเพียงปฏิกิริยาตอ่กนั ระหว่างตวัตนที�มีอาํนาจ

กบัตวัตนที�ไรอ้าํนาจ เมื�อเวลาผา่นไปมมุมองของเราแจ่ม

ชดัยิ�งขึ6น เราเห็นแบบแผนดงักลา่วเป็นไปตามธรรมชาติ

ของความสมัพนัธพ่์อแมก่บัลกูๆ และ แบบแผนที� วา่นี� เป็น

แบบแผนพื�นฐานของความสัมพันธ์ทุกประเภท

เราพบว่า ในทกุความสมัพนัธก็์เป็นเชน่นั6นครั6งแลว้

ครั6งเลา่ แบบแผนพึ� งพงิทุกประเภทเกิดจากการปฏิเสธ

และหันหลังใหค้วามเปราะบาง ซึ�งมาจากหลาก หลาย

ปัจจยัหากแตป่รากฎอยู่ตลอดเวลา เมื�อใดก็ตามที�

ปฏิสมัพนัธเ์ป็นลบ เราสามารถที�จะสืบคน้ลงไปแลว้พบว่า 

เราไมส่ามารถเขา้ถึงความเปราะบางในสว่นลึกของเรา 

(เราอาจจะเรียกว่า เด็กเล็กๆ ในตวัเรา) มีบางอย่างทาํให้

เด็กเล็กๆ ของเราเจ็บปวด หวาดกลวั หากเรายิ�งเพิกเฉย

ตอ่ความเประบางนั6น แลว้เรายิ�งทาํตวัเป็นผูใ้หญ่ที�เขม้แข็ง

เพียงใด ก็เท่ากบัเรากาํลงัทอดทิ6งเด็กเล็ก ๆ ของเราที�

แสนเปราะบางคนนั6น  แตห่ากเราเขา้ถึงเด็กคนนั6นได ้และ

สามารถดแูลความเปราะบางของเขาโดยตรง แบบแผน

พึ�งพิงอย่างลบก็จะหมดอาํนาจ ตวัตนที�มีอาํนาจตา่งๆ ก็

ไมจ่าํตอ้งสาํแดงตนออกมา

ความจริงขอ้หนึ�งซึ�งเราคน้พบเสมอมาตั6งแตเ่ราเริ�ม

ทาํงานกบัตวัตนก็คือ เมื� อเราพพิากษาตัวตนใด  เรากาํลัง

ปฏิเสธตัวตนนั�นในตัวเราเอง ในความสมัพนัธเ์ชิงลบ หรือ

ในแบบแผนพึ�งพิงนี6 คาํพิพากษาของเราจะโดดเดน่เป็น

ประเด็นสาํคญั เมื�อมองประเด็นนี6อย่างใสใ่จ เราจะค่อยๆ 

เห็นชดัดว้ยตนเองว่า ขณะที�เรามีปฏิกิริยาดา้นลบตอ่คน

อื�น ขณะนั6นเรากาํลงัเห็นภาพตวัตนที�โดนทิ6งของเรา

เอง หากเราตระหนกัถึงสิ�งนี6 เราก็สามารถที�จะใชป้ฏิกิริยา

ที�ว่านี6เป็นบทเรียนในความสมัพนัธข์องเรา และชว่ยให้

ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org
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ผูอื้�นเห็นสิ�งนี6ในความสมัพนัธข์องเขา  

แตก่ารรบัร ูน้ี6ค่อนขา้งเจ็บปวด เราหวงัว่าพวกเราจะ

สามารถกา้วขา้มไปได ้เมื�อพิพากษาใครชา่งเป็นเวลาที�

มนัสเ์สียจริงๆ เป็นความรูสึ้กที�แสนจะสะใจ เมื�อเรา

สามารถตรึงใครสกัคนไวบ้นกาํแพงดว้ยคาํวิพากษ ์

วิจารณอ์นัปราดเปรื�อง ชา่งเป็นความรูสึ้กที�สงูสง่เสียนี�

กระไร เราถกูตอ้งอย่างไรข้อ้กงัขา

แตห่ากว่า คาํพิพากษานั6นสะทอ้นใหเ้ห็นตวัตนที�โดนทิ6ง

ในตวัเรา ความมนัสที์�ว่าจะอยู่ที�ไหนเลา่ จะยงัร ูสึ้กฉลาด

ปราดเปรื�องอยู่หรือ จะยงัเริงระบาํในท่วงท่าของการยก

ตนขม่ท่านไหม หากรูอ้ยู่แก่ใจว่าที�เรากาํลงัโจมตีอยู่นั6นคือ

ตวัตนใดตวัตนหนึ�งหรือหลายตวัตนของตวัเองที�เราทิ6งไป

มีตลกรา้ยของเราทั6งคู่อยู่เรื�องหนึ�ง ขณะที�เราใกลจ้ะได ้

ขอ้สรปุทฤษฎีแบบแผนพึ�งพิง คืนหนึ�งราวหา้ทุ่ม เราทั6งคู่

กาํลงัทะเลาะกนั ซิดรา้บอกว่า เธอเหนื�อยเต็มทีจะเขา้นอน

แลว้  ฮลัยงัตกอยู่ในแบบแผนที�ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ยงั

รอ้นระอดุว้ยคาํพดูแรงๆ ยงัโกรธที�ซิดรา้ว่าเขาว่า เขาไม่

ร ูท้นัตวัตน  ผา่นไปสิบนาทีจากนั6น ฮลัก็โถมเขา้ไปใน

หอ้งนอน ตะโกนใสซิ่ดรา้อย่างหยิ�งทะนงตนว่า “ฉนักาํลงั

ร ูท้นัตวัเองอยู่โวย้”  และเราทั6งคู่ตา่งก็หัวเราะงอหาย แลว้

เรื�องก็จบลง ชา่งเป็นการคน้พบการสาํนึกร ูที้�คดเคี6ยวเอา

เรื�องทีเดียว

เราตื�นเตน้ตอ่สิ�งที�เกิดขึ6นนี6มาก มนัค่อนขา้งใหมแ่ละใช ้

การไดด้ีในชีวิตประจาํวนัของเรา การคน้พบนี�ทาํใหเ้ราเห็น

ความสัมพันธ์ที� ไมซั่บซอ้น ตรงไปตรงมา เห็นคณุค่า และ

แทบคาดเดาไดเ้หมอืนสมการคณิตศาสตร์ จนเราเคยคิด

วา่นี� เป็นเทคโนโลยีของความสัมพันธ์ดว้ยซํ�าไป 

การคน้พบอนันา่ตื�นเตน้นี6ชว่ยขยายความใหเ้ราเห็น

อาการพึ�งพิงนกับาํบดั (transference) ไดอ้ย่างสรา้งสรรค์

(ไมม่องว่าเป็นอาการป่วยไข)้ นี�คือหลกัการเดียวกนั 

แตกตา่งตรงที�ว่า เมื�อตอ้งจ่ายเงนิ เราเรียกว่า อาการ

พึ�งพิงนกับาํบดั และเรียกว่า แบบแผนพึ�งพิง หากไมมี่

ค่าใชจ้่าย เราจึงสรปุว่านี�คือ  “จิตวิทยาการพึ�งพิงนกั

บาํบดั (The Psychology of The Transference)”

ขณะสอนที� ประเทศเนเธอแลนด์  ปี ค.ศ. 1987
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ความอิ�มเอมใจที�ไดร้บัในทนัทีจากการคน้พบแบบแผน

พึ�งพิงนี6 คือ เราร ูสึ้กดีขึ6น ความรกัใคร่ใกลช้ิดกลบัคืนมา

แนน่อนละ่ว่า เราเรียนรูที้�จะเลิกยกตนขม่ท่าน (ซึ�งรสชาติ

เยา้ยวนยิ�งนกั) แตเ่รามีความสขุที�มีกนัและกนัมาก

กว่าเดิม 

เราร ูสึ้กเป็นอิสระอย่างแสนวิเศษที�เราหลดุจาการแบบ

แผนพึ�งพิงอย่างลบ ชว่ยใหก้ารทาํงานร่วมกบัคู่สมรส

สนกุ แทนที�จะเป็นฝันรา้ย การไดส้อนผูค้นเกี�ยวกบัแบบ

แผนพึ�งพิงและไดท้าํงานกบัตวัตนตา่งๆ ไดส้รา้งหนทาง

แห่งการเปลี�ยนแปลงตนเอง และเราไดใ้ชสิ้�งนี6ดว้ยตวัเรา

เองจนเกิดประโยชนเ์พิ�มพนู

    หลงัจากนั6นเป็นเวลาอีกนานพอสมควร กว่าเราจะใสใ่จ

แบบแผนพึ�งพิงเชิงบวก แลว้ตระหนกัว่าบ่อยครั6งที�แบบ

แผนเชิงบวกคือการโหมโรงใหเ้กิดแบบแผนพึ�งพิงเชิงลบ

องคป์ระกอบที�หา้
จิตวทิยาการรูท้นัตน
การสาํนกึร ูโ้ดยอาศยัการเขา้ถึงแบบแผนพลงั
ดา้นจิตวิญญาณ 

ทฤษฏีเรื�องแบบแผนพึ�งพิง และการใหค้วามหมายใหม่

เกี�ยวกบัการสาํนึกร ู ้ชว่ยใหเ้รามีตน้แบบที�ใชก้ารไดด้ี จน

ทาํใหเ้ราคิดจะเปลี�ยนชื�องานของเราเป็น จิตวิทยาการ

รูท้นัตน (Psychology of the Aware Ego) เราพบว่าหัวใจ

ของงานนี6 มิใชเ่พียงการไดพ้ดูคยุกบัตวัตนตา่งๆ ซึ�งก็

สาํคญัแตย่งัไมเ่ท่ากบั การพฒันากระบวนการรูท้นัตน 

นี�คือกญุแจที�จะชว่ยใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงที�เราคน้หา

    เราไดเ้ห็นผูค้นซึ�งสามารถทาํงานกบัตวัตนตา่งๆ ไป

ตลอดชีวิต แตก่ารเปลี�ยนแปลงของเขาจะหยดุชะงกัอย่าง

งา่ยดาย จนกว่าเขาจะสามารถแยกตวัเองจากตวัตนหลกั 

และเลิกยึดถือตวัตนหลกัเป็นสรณะ เราเห็นวา่ตัวตนหลัก

สามารถกลับมาควบคมุไดอี้กอย่างอัตโนมัติ หาก

ปราศจากกระบวนการรูทั้นตน  กระบวนการรูทั้นตนนี�

ปรากฏขึ�นระหวา่งคู่ขั�วที� ตรงกันขา้ม ตวัอย่างคู่ของ

ตวัตนตรงกนัขา้มคือ  ขั6วของอาํนาจกบัขั6วของความ

เปราะบางอ่อนไหว ขั6วของคนขยนักบัขั6วของคนเรื�อยๆ

สบายๆ ขั6วของความรูสึ้กกบัขั6วของความคิด หรือขั6วของ

การควบคมุกาํกบั กบัขั6วของการปลอ่ยเลยตามเลย

    กระบวนการรูท้นัตนปรากฏขึ6นระหว่างคู่ตรงขา้มของ

แตล่ะขั6ว ในแตล่ะขณะ และขั6วแตล่ะคู่มีมากมาย แมจ้ะแจ่ม

กระจ่างในบางขณะ ก็ไมไ่ดห้มายความว่าจะกระจ่างชดั

ตลอดไป ยกตวัอย่างเชน่ เราพบว่า บางคนพฒันา

กระบวนการรูท้นัตนจนสามารถดาํรงตนอยู่ระหว่าง 

ความขดัแยง้ของตวัตนดา้นความคิดกบัตวัตนดา้น

ความรูสึ้ก แตข่ณะเดียวกนั เขาไมร่ ูจ้กักระบวนการรูท้นั

ตนในเรื�องทางจิตวิญญาณเลย คนเดียวกนันี6สามารถ

เขา้ถึงทั6งความรูสึ้กและเหตผุลได ้แตอ่าจยึดถือตวัตนทาง

จิตวิญญาณไวอ้ย่างเหนียวแนน่และปฏิเสธดา้นที�เป็นคน

ธรรมดาสามญัที�ดาํเนินชีวิตตามสญัชาตญาณ

    สาํหรบัคนที�ยึดถือเรื�องจิตวิญญาณเป็นสาํคญั หาก

เขาจะพฒันากระบวนการรูท้นัตนที�เกี�ยวขอ้งกบัจิต

วิญญาณ เขาจะตอ้งแยกตวัที�ยึดว่า เรื�องจิตวิญญาณ

สาํคญัที�สดุ เพื�อที�กระบวนการรูท้นัตนจะสามารถรบัร ู้

การเขา้ถึงจิตวิญญาณได ้มีประสบการณไ์ด ้โดยมิตอ้ง

ยึดถือว่าจิตวิญญาณนั6นเป็นคณุค่าสงูสดุ การเลิกยึดถือ

เชน่นี6ไมง่า่ยเลย เราไดพ้บนกัแสวงหาโลกทางจิตวิญญาณ

จาํนวนมาก ตา่งโดนตวัตนของ  “นกัผลกัดนัชีวิตฝ่ายจิต

วิญญาณ” หรือตวัตนคนขยนัเป็นผูข้บัเคลื�อนชีวิต จนกว่า

เขาจะแยกนกัขบัเคลื�อนฝ่ายจิตวิญญาณเหลา่นี6ออกไป

ได้ เขาจึงจะเขา้ถึงหรือยอมรบัสามญัชนผูซึ้�งอาจจะเกียจ

ครา้น ยอมรบัสามญัชนที�หมกมุน่อยู่กบัสญัชาตญาณ

มากกว่าจิตวิญญาณ

    ในทางกลบักนั คนที�มีตวัตนหลกัเป็นดา้นเหตผุล ยึด

หลกัความคิดและปฏิเสธมิติทางจิตวิญญาณ เขาตอ้ง

เรียนรูที้�จะปลดตนเองจากการยึดมั �นตรรกะเหตผุล 

เพื�อใหก้ระบวนการรูท้นัตนเริ�มที�จะเห็นว่าเหตผุลนั6นเป็น

เพียงตวัตนหรือแบบแผนพลงัอย่างหนึ�งเท่านั6น หากทาํได ้

เชน่นี6จึงจะเกิดพื6นที�ใหต้วัตนทางจิตวิญญาณไดก้่อกาํเนิด 

และเป็นที�ยอมรบัอย่างเหมาะสม ณ จดุดงักลา่ว เรามี

กระบวนการรูท้นัตนยืนตระหงา่น  ระหว่างกฎที�ตราไวใ้ห้

การดาํรงอยู่บนโลกร่วมกบัขอบเขตที�เหนือธรรมชาติ 

พรอ้มประสบการณใ์นโลกของจิตวิญญาณ
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 สภาวะที�ว่าทาํใหเ้ราร ูสึ้กราวกบัว่า เรากาํลงัพิจารณาคดี

หย่ารา้ง ดว้ยแนวคิดนี6 เราชว่ยผูค้นใหเ้รียนรูที้�จะแยก

จากตวัตนหลกัของพวกเขา ครั6นเมื�อเขาไดแ้ยกจากตวัตน

หลกั กระบวนการรูท้นัตนสามารถนาํพลงังานนั6นๆ มาใช ้

โดยสาํนึกร ู ้ไมมี่อะไรตกหลน่หายไป ตวัตนหลกัเพียงแต่

เริ�มทาํงานภายใตก้ารคุม้ครองของกระบวนการรูท้นัตน 

โดยกระบวนการรูท้นัตนนี6ไดร้บัขอ้มลูตา่งๆ จากตวัตน

หลกั แตยิ่�งไปกว่านั6น ยงัไดข้อ้มลูเพิ�มจากตวัตนตา่งๆ ที�

เป็นขั6วตรงกนัขา้มอีกดว้ย

     เราไดพ้ยายามใหค้ณุร ูสึ้กถึงกระบวนการที�ดาํเนินไป

อย่างตอ่เนื�องในขณะที�เราพฒันางานของเรา  การเล็งเห็น

ความสาํคญัของกระบวนการรูท้นัตน ไดเ้ปลี�ยน แปลง

ธรรมชาติของการสนทนากบัเสียงในตนไปโดยสิ6นเชิง ไม่

ว่าเราจะทาํอะไรกบัตวัตนตา่งๆ เราทาํเพื�อเกื6อหนนุให ้

กระบวนการรูท้นัตนไดวิ้วฒันาเป็นสาํคญั การเปลี�ยน 

แปลงในเนื6องานดงักลา่ว ไดย้กระดบัของระบบทั6งระบบสู่

สากล งานนี6กลายเป็นปรชัญาชีวิต หรือหลกัในการ

ดาํรงชีวิต ขณะเดียวกนั งานนี6ก็เป็นระบบที�ใครตอ่ใคร

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บังานของพวกเขา โดยไม่

ขดัแยง้หรือตอ้งฟาดฟันทาํลายระบบจิตวิทยาดา้นจิต

วิญญาณใดใด

ความสาํคัญของกระบวนการรูท้นัตน

เรามคีวามหวงัวา่ ครูและผูด้าํเนินการในงานนี�  มคีวาม

เขา้ใจพื�นฐานดา้นกระบวนการรูทั้นตน เพราะความเขา้ใจ

ในเรื� องนี�จะเอื�อใหก้ารประยุกต์ใชจ้ิตวทิยาตัวตน (the 

Psychology of Selves) และการสนทนากับเสียงในตน มี

ประสิทธิผลยิ� งขึ�น การจงใจกระตุน้ระบบพลงังานของ

ตวัตน อาจเป็นวิธีการอนันา่ตื�นเตน้สาํหรบัจิตวิทยาตวัตน 

แตส่าํหรบัพวกเราแลว้ นั �นยงัไมใ่ชก่ารสนทนากบัเสียงใน

ตน เพราะการสนทนากบัเสียงในตนเป็นการทาํงานกบั

ตวัตนตา่งๆ โดยตรง ซึ�งรวมถึงประสบการณก์บัเสียง

ของขั6วตรงขา้มและกระบวนการรูท้นัตนดว้ย

เมื�อหลายปีก่อน เราตดัสินใจว่าจะไมเ่ปลี�ยนชื�ออย่าง

เป็นทางการของงานนี6เป็น  "จิตวิทยาการรูท้นัตน" เหตุ

เพราะคาํว่า “การสนทนากบัเสียงในตน สมัพนัธภาพและ

จิตวิทยาตวัตน" (Voice Dialogue, Relationship and the 

Psychology of Selves) ไดก้ลายเป็นศัพทที์�ใชก้นัติดปากแลว้ 

พวกเราจึงปลอ่ยเลยตามเลย ดว้ยเชื�อว่า ในวนัหนึ�งที� 

"กระบวนการรูท้นัตน หรือ จิตวิทยาการรูท้นัตน" เป็นที�

ร ูจ้กัมากขึ6น เรื�อยๆ ในหมูค่รแูละผูด้าํเนินการ  ชื�อของ

งานนี6ก็จะเปลี�ยนแปลงไปเอง อย่างลงตวัในที�สดุ

การร ูท้นัตนกบัชีวิตดา้นจิตวิญญาณ

มีคนถามเราเสมอๆ ว่า “การรูท้นัตนสมัพนัธก์บัจิต

วิญญาณอย่างไร” หรือถามว่า “การสนทนากบัเสียงใน

ตนมีจดุยืนอย่างไรตอ่ประเด็นเรื�องจิตวิญญาณ?” เราจึง

อยากใชโ้อกาสนี6พดูถึงประเด็นคาํถามเหลา่นี6

เราทั6งสองใหค้วามสาํคญักบัสิ�งที�พึงเขา้ใจว่า เรื�องจิต

วิญญาณมีสององคป์ระกอบที�แตกตา่งกนั และจาํเป็นที�

จะตอ้งแยกเรื�องเพื�อความเขา้ใจ องคป์ระกอบแรกของจิต

วิญญาณนั6นเกี�ยวขอ้งกบักฎ ขอ้บงัคบั สว่นองคป์ระกอบ

ที�สองนั6นเกี�ยวกบัประสบการณเ์หนือธรรมชาติ – จะ

เรียกว่าประสบการณก์บัพระเจา้  หรือสติปัญญาที�เหนือ

กว่า หรืออะไรก็ตามที�แสดงถึง ประสบการณที์�ขา้มพน้ไป

จากการสาํนึกร ูต้ามปกติวิสยั และยากที�จะอธิบาย

ประสบการณน์ั6นเป็นถอ้ยคาํได ้

พฒันาการของศาสนจกัรตา่งๆ โดยทั �วไปนั6น เริ�มตน้

จากประสบการณเ์หนือธรรมชาติ แลว้ตามดว้ยการ

พฒันาเนื6อหาของกฎระเบียบเพื�อจะเกื6อหนนุใหเ้กิด

ประสบการณด์งักลา่ว และแบ่งบนัใหก้บัผูอื้�นเพื�อใหไ้ดร้บั

ประสบการณเ์ดียวกนั กฎระเบียบที�ว่านี6เพิ�มจาํนวนขึ6น

ทวีคณูและทรงอาํนาจอย่างยิ�ง จนในที�สดุก็อาจจะกลบ

ประสบการณที์�มีมาแตเ่ดิมจนสิ6น

สาํหรบัเรา ประสบการณเ์หนือธรรมชาตินั6นเป็นจริง 

และเป็นของขวญัอนัทรงคณุค่า ดา้นใดหรือใครในตวัเราที�

ไดร้บัของขวญันี6 และไดท้าํอะไรกบัของชิ6นนี6 อาจจะแตก 

ตา่งกนัไป เมื�อตวัตนหนึ�งไดร้บัของขวญัชิ6นนี6 - ลองเรียก

ตวัตนนี6ว่า นกัปฏิบตัิดา้นจิตวิญญาณ – ตวัตนนี6ก็จะ

ค่อยๆ ตั6งกฎกติกาและกาํหนดความคาดหวงัตา่งๆ เพื�อ

รองรบัประสบการณที์�ไดร้บั แลว้ตวัตนนี6ก็พิพากษา

ตวัตนอื�นๆ ซึ�งมีจดุยืนอยู่คนละขั6ว อีกทั6งยงัขดัแยง้กบั

ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org
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อะไรหรือใครก็ตาม ที�ไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงัหรือ

ปฏิบตัิตามกติกาของตวัตนที�ว่านั6น

ทั6งหมดที�กลา่วมานี6 เป็นวิถีซึ�งสาํนกัตา่งๆ ตลอด จน 

ศาสนจกัรไดใ้ชพ้ฒันาตนเองขึ6นมา ประสบการณเ์ดิมโดน

ตวัตนหลกั หรือตวัตนของกลุม่คนคอยปกป้องและสกดั

กั6นมิใหใ้ครมาทาํรา้ยได ้มีแตแ่บบแผนพลงัของตวัตนนี6

เท่านั6นที�จะเรียกไดว่้าดี และใครตอ่ใครสยบอยู่กบักฎ

กติกาซึ�งตวัตนนี6สรา้งขึ6นมา พื6นฐานของสมัพนัธภาพ

ระหว่างบรรดาครุแุละหมูศิ่ษย ์ก็สมประโยชนต์ามอาการ

ยอมจาํนนที�ว่านี6 เหลา่ศิษยต์า่งยอมจาํนนตนเองกบัครุ ุ

ของเขา เพื�อจะไดร้บัประสบการณด์งักลา่วเป็นของกาํนลั

    ในทางกลบักนั การรูท้นัตนนั6นยอมรบัทกุแบบแผน

พลงัของทกุตวัตน นบัว่าแตกตา่งจากการยอมจาํนนเพียง

กบัพลงัของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั6น พดูใหต้รงไป 

ตรงมาก็คือ การรูท้นัตนนั6นมุง่มั �นที�จะไดฟั้ง ไดเ้ห็น และ

ร ูสึ้กร่วมกบัตวัตนตา่งๆ อย่างครบครนั โดยไมต่ดัดา้นใด

ทิ6งเลย เมื�อตวัตนใดเริ�มที�จะครอบครอง ก็เป็นภาระของ

การรูท้นัตนเองที�จะหาตวัตนดา้นตรงกนัขา้ม และร ูถึ้ง

บทบาทที�ดา้นนั6นพึงมีควบคู่กนัไป ดว้ยนยัยะนี6 การร ูท้นั

ตนเองนั6น จึงเหมือนวาทยกร ผูส้ดบัรบัฟังเสียงของ

เครื�องดนตรีทกุชิ6น และใชแ้ตล่ะเสียงนั6นเรียบเรียงขึ6นมา

เป็นบทเพลงของจิตวิญญาณ

    การเรียนรูที้�จะยอมรบัตวัตนตา่งๆ ทั6งหมดนั6น พึงนาํ

คาํพิพากษาลบๆ ที�เราสาดใสใ่ครตอ่ใคร (หรืออะไรก็ตาม) 

มาพิจารณาเพื�อชว่ยใหก้ารร ูท้นัตนไดเ้ติบโตตอ่เนื�องจน

เขม้แข็งคือ เมื�อใดเราร ูสึ้กว่ากาํลงัตดัสินใครหรืออะไรก็

ตาม เราร ูว่้า เราพิพากษาเรื�องนั6นโดยอาศัยตวัตนหลกั 

เพราะการตดัสินคนอื�นนั6นมาจากเสียงของตวัตน หาใช่

เป็นเสียงของการรูท้นัไม ่

    คณุอาจจะถามว่า “แลว้คณุจะร ูไ้ดอ้ย่างไรว่า คณุดาํรง

ตนอยู่ในการรูท้นัตนหรือไม่ คณุจะร ูไ้ดอ้ย่างไรว่า ขณะใด

ก็ตามที�กาํลงัยอมรบัตวัตนตา่งๆ นั6น เกิดจากการรูท้นั

ตน? ความคิดซึ�งมกัจะเลน่บทพระเจา้หรือตวัตนหลกัใดใด

ก็ไดที้�จะมีบทบาท อาจจะทาํใหค้ณุหลงคิดไปว่า คณุกาํลงั

ร ูท้นัเองก็เป็นได้

    คาํตอบคือ เราไมร่ ูห้รอก  เราไมร่ ูต้วัว่าเรากาํลงัอยู่ใน

การรูท้นัตน ยกเวน้ในเวลาอนัชั �วขณะ เชน่ หลงัจากตวัตน

นกัรบัผิดชอบใครตอ่ใครของคณุเพิ�งโดนสมัภาษณ ์และ

คณุสามารถรูสึ้กว่า คณุแยกตนเองจากตวัตนนี6ได ้คณุ

สามารถบอกกลา่วไดเ้พียงว่า ในขณะนี6คณุมีอาการรูท้นั

ตนกบัตวัตนคนรบัผิดชอบ คณุพอจะเขา้ใจตวัตนนกั

รบัผิดชอบนี6ไดใ้นระดบัหนึ�ง และสามารถเห็นเขาเป็นเพียง

สว่นหนึ�งของตวัคณุเอง

    คาํตอบที�สองคือ ขณะที�เราเชื�อสนิทใจว่า เรากาํลงั

กระทาํการใดใดโดยรูท้นัตน เราหาไดเ้ป็นเชน่นั6นไม ่เป็นไป

ไดม้ากเลยว่า เรากาํลงัปักใจอยู่กบัตวัตนดา้นจิตวิญญาณ 

ตวัตนคนนิยมเหตผุล หรือตวัตนคนชา่งบงัคบับญัชา 

ตวัตนเหลา่นี6ใหค้วามรูสึ้กถึง ความมั �นอกมั �นใจ และเขา

มกัจะเสแสรง้แกลง้เป็นการรูท้นัตน 

    การรูท้นัตนนั6นกม้หัวใหก้บัเทพและเทพีตา่งๆ ใหก้บั

แสงสว่างและทางมืดมน ใหก้บัสวรรคแ์ละแผน่ดิน ระหว่าง

ความดีงามและความทรามเลว รวมทั6งใหก้บัทั6งรปูกาย

และจิตวิญญาณ อีกทั6งยอมรบัปัญญากบัความเขลา การ

รูท้นัตนนั6นตอ้นรบัขั6วที�ตา่งตรงกนัขา้มกนั การรูท้นัตน

ค่อนขา้งจะใชค้าํว่า “อย่างนี6 และ อย่างนั6น” มากกว่าที�จะ

กลา่วว่า “ถา้ไมอ่ย่างนี6ก็ตอ้งอย่างนั6น อย่างใดอย่างหนึ�ง

เท่านั6น” การรูท้นัเชน่นี6เปิดโอกาสใหร้ ูจ้กั ทางสายกลางที�

แทจ้ริง

    เราเห็นว่าการรูท้นัตนคือ การยอมรบักบัปัญญาญาณ

ของจกัรวาล ปัญญาญาณนี6แสดงออกในหลายวิถีทาง 

แตมิ่ไดเ้ป็นเรื�องเฉพาะบคุคลอย่างใดเลย แมน้ว่าเราอาจจะ

สมัผสัปัญญานี6โดยอาศัยความสมัพนัธก์บับคุคลอื�น อีก

คนอาจจะเห็นอย่างกระจ่างชดัในความเลื�อนไหลของความ

ฝัน ขณะที�อีกหลายๆ คนอาจจะประสบขณะที�กาํลงัฝึก

สมาธิหรือปฏิบตัิธรรม สาํหรบันกัวิทยาศาสตร ์พวกเขา

เขา้ถึงปัญญาญาณผา่นทฤษฎีการจดัการโลกทางวตัถใุน

ระดบัที�ครอบคลมุสากลจกัรวาล  ไมว่่าจะในกรณีใดก็ตาม 

การรูท้นัตนนี6ตอ้งยอมรบัความจริงของปัญญาขั6นสงูดงั 

กลา่ว และยอมรบัว่า ปัญญานั6นก็รบัร ูไ้ดข้ณะที�เกิดขึ6นใน

จลุจกัรวาลสว่นของเขาหรือเธอ

    สาํหรบัเราทั6งสอง การรูท้นัตน จะเปิดทางใหเ้ห็น

บทบาทของปัญญาญาณที�มีในสมัพนัธภาพระหว่าง
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มนษุยด์ว้ยกนั เมื�อเรายอมรบัความคิดที�ว่า ทกุคนในชีวิต

ของเรานั6นสามารถเป็นครขูองเราได ้ เราจะตระหนกัว่า 

เราพึงพิจารณาปฏิกิริยาตา่งๆ ที�ใครตอ่ใครมีตอ่เราอย่าง

จริงจงั และเรียนรูที้�จะอาศัยการพิพากษาเชิงลบซึ�งกระทาํ

ตอ่ใครใคร มาเป็นเครื�องมือที�จะใชค้น้พบตวัตนที�โดนทิ6ง

การรูท้นัตน เป็นการแสดงออกของกระบวนการสาํนึก

ร ูท้างจิตวิญญาณ ภารกิจของการรูท้นัตนคือการโอบรบั

โลกทางจิตวิญญาณตามฐานะอนัสงูสง่ของเขา และในทาง

ตรงกนัขา้มก็ยอมรบัโลกของวตัถ ุและความจริงของ

อารมณ ์รวมถึงอาการหลงใหลในจิตใจและความคิด

     เราเห็นวา่ เป็นเรื� องสาํคัญยิ� งที� จะไมน่าํชีวติดา้นจิต

วญิญาณมาปะปนกับการสาํนึกรู้ กระบวนการของการ

สาํนึกรูนั้�นครอบคลมุชีวติดา้นจิตวญิญาณแต่ชีวติดา้นจิต

วญิญาณไมจ่าํเป็นตอ้งครอบคลมุถึงกระบวนการของ

การสาํนึกรู ้ดว้ยว่า ชีวิตดา้นจิตวิญญาณไมเ่ขา้ถึงวตัถุ

หรือพลงังานของสญัชาติญาณ และนี�เองเป็นเหตทีุ�ทาํให้

คนจาํนวนมาก ที�ดาํรงชีวิตดา้นจิตวิญญาณไมส่ามารถ

เขา้ถึงและตอบสนองตอ่สญัชาตญาณทางกายได ้กระบวน 

การการรูทั้นตนนั�นเรียกรอ้งใหเ้ราทาํงานกับจิต และ

ทาํงานกับความสัมพันธ์ ทาํงานกับโลกที� จับตอ้งได้

สาํหรับตัวเราเอง เราปลื�มปิติอย่างยิ� งที� ไดแ้สวงหาเช่นนี�  

และพอใจยิ� งที� จะใชช้ีวติแสวงหาดังนี� ต่อไป

เดินหนา้เขา้หาโลกที�หลากหลาย

ผูค้นใชก้ารสนทนากบัเสียงในตน และกระบวนการรูท้นัตน

ในรปูแบบตา่งกนั กบัผูร้บับริการที�หลากหลาย ที�ปรึกษา

ทางธรุกิจใช ้การสนทนากบัเสียงในตน และแนวคิดของ

จิตวิทยาตวัตน รวมทั6งวิธีคิดเรื�องแบบแผนพึ�งพิง กบันกั

ธรุกิจผูไ้มส่นใจเรื�องการตื�นร ู ้ พวกเขาแปลภาษาเหลา่นี6 

ใหใ้ชก้ารได ้ในกรอบอา้งอิงและสภาวการณที์�ตา่งกนัไป

แลว้แตต่วัตนหลกั

ตวัอย่างเชน่ โคช้หรือที�ปรึกษาทางธรุกิจอาจจะพดู

ขณะสอนที� ประเทศฝรั�งเศส ปี ค.ศ. 1989
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“พฤติกรรมที�เคยชิน” หรือ “กลยทุธเ์ดิมๆ” ว่าตรงกนั

ขา้มกบั “ศักยภาพที�ซ่อนเรน้” แทนที�จะใชค้าํว่า ตวัตน

หลกักบัตวัตนที�โดนทิ6ง พวกเขาอาจจะไมน่ิยมที�จะใชค้าํว่า 

“การรูท้นั” เพราะ ความหมายอาจจะไมเ่ขา้หนูกัธรุกิจ เขา

จึงคิดคน้คาํใหม่ๆ  ที�นา่ทึ�งและใชไ้ดด้ีอย่างยิ�ง 

ครทีู�ผา่นการอบรมคนสาํคญัคนหนึ�งของเรา จดจ่อกบั

ภาวะที�เราเรียกว่า “การดาํรงอยู่” เพราะว่าเธอรูสึ้กเป็น

เรื�องสาํคญัอย่างยิ�งยวด ขณะที�คนอื�นๆ อาจจะใชค้าํว่า 

“การดาํรงอยู่” นี6 เป็นพาหนะเพื�อจดุประกายพลงังานของ

ชีวิตดา้นวิญญาณ

คร(ูผูส้อนสนทนากบัเสียงในตน)บางท่านเชี�ยวชาญที�

จะทาํงานกบัตวัตนที�มีสว่นทาํใหเ้กิดอาการเสพ

ติด การแพทยต์ะวนัตกเริ�มมีนกัวิจยัคน้ควา้เกี�ยวกบัการ

ทาํงานของเซลลป์ระสาทสมองในภาวะของการสาํนึกร ู ้

การฝึกสมาธิ รวมทั6งตวัตนตา่งๆ อีกดว้ย

บนอีกเวทีซึ�งแตกตา่งกนัโดยสิ6นเชิง งานสนทนากบั

เสียงในตนนี6ไดพิ้สจูนแ์ลว้ว่า มีประโยชนใ์นการฝึกหัด

นกัแสดงอย่างทรงคณุค่า และศัพทแ์สงก็นาํไปใชแ้ตกตา่ง

กนั เพื�อใหเ้ขา้กบัสภาวการณ ์ผูฝึ้กสอนการเตน้แทงโก้

ระดบันานาชาติท่านหนึ�งถึงกบัใชก้ารทาํงานกบัพลงัของ

งานนี6 เพื�อฝึกนกัเตน้ราํที�จะลงแขง่ขนั

เราทั6งสองยินดีที�ไดเ้ห็นการทาํงานกบัตวัตนนี6พฒันาไป

ในวิถีที�สรา้งสรรคแ์ละหลากหลาย

สนทนากบัร่างกาย: 
ผลงานของจูดิธ ทามาร ์สโตน

ขณะนี6เป็นเวลาเหมาะ ที�จะแนะนาํใหร้ ูจ้กังานของ จดูิธ 

ทามาร ์สโตน ลกูสาวของฮลั เธอไดเ้พิ�มเติมมิติใหมถ่อด

ดา้มใหก้บังานนี6  เมื�อเธออายยีุ�สิบปีตน้ๆ จดูิธทาํงาน

กบับลคูรอสและตั6งใจอย่างยิ�งที�จะเป็นนกัธรุกิจ แตแ่ผน

ของเธอสะดดุลง เมื�อแพทยพ์บว่าเธอมีอาการอ่อนเพลีย

จากโรคไขขอ้อกัเสบ อาการของเธอหนกัหนามากจนทาํให้

เธอตอ้งลม้เลิกแผนงานอาชีพของเธอและอทิุศตนที�จะ

รกัษาตวัเอง 

จดูิธเลือกที�จะไมใ่ชก้ารแพทยก์ระแสหลกั ซึ�งมกัเป็น

บรรทดัฐานที�จะรกัษาโรคนี6 เธอไดพ้บแพทยใ์จกวา้งผู้

ยอมรบัความคิดของเธอที�จะรกัษาตวัดว้ยรปูแบบที�

แตกตา่ง และนี�เป็นจดุเริ�มตน้ของการเดินทางคน้ควา้การ

บาํบดัที�โดดเดน่อย่างยิ�งเป็นเวลากว่าหา้ปีในชว่งตน้ และ

โดยความเป็นจริงแลว้การคน้ควา้ที�ว่ายงัดาํเนินมาจนถึง

ปัจจบุนั

จดูิธใหโ้อกาสตนเองที�จะรบัการบาํบดัทางจิตอย่าง

ตอ่เนื�อง เธอเขา้ถึงการรกัษาที�หลากหลายทั6งแพทย์

ทางเลือกและแพทยต์ะวนัตก เธอพาเราทั6งสองติดตามการ

เรียนรูข้องเธอไปดว้ย สาํหรบัฮลั เขาพอใจอย่างยิ�งที�จะได ้

ร่วมงานกบัผูค้นที�จดูิธร ูจ้กัระหว่างการเดินทางคน้หาของ

เธอ ฮลัเองก็คงไมอ่าจอยู่รอดถึงวนันี6 หากปราศจากจดูิธ

ผูค้อยแนะนาํและชว่ยเหลือทางดา้นสขุภาพกบัเขาอย่าง

สมํ�าเสมอ

จดูิธไดเ้ริ�มพฒันาวิถีที�พิเศษและแตกตา่งที�จะเขา้ถึง

ร่างกายของเธออย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดยอาศัย

ประสบการณที์�เธอบาํบดัตนเองอย่างลึกซึ6ง การรูสึ้กถึง

ร่างกายของเธอนั6น ดจูะจริงจงัยิ�งกว่าพวกเราสว่นใหญ่

ซึ�งไมไ่ดใ้ชเ้วลากบัร่างกายของตนเองมากนกั เธอค่อยๆ 

เบนเข็มงานอาชีพของเธอมาเป็นนกัจิตวิทยา และใชก้าร

สนทนากบัเสียงในตนเป็นเครื�องมือหลกัของตน้แบบการ

รกัษาดว้ยวิถีของเธอ หลายปีตอ่มาเธอไดเ้ป็นหนึ�งในครู

อาวโุสในวิชาของเรา

งานที�เธอพฒันาขึ6น ใหม ่แตกตา่งจากการสนทนา

กบัเสียงในตน เธอเรียกงานของเธอว่า สนทนากบัเสียงใน

กาย (Body Dialogue) เธอมีประสบการณว่์า ร่างกายนั6นมี

เสียงที�สามารถบอกกลา่วได ้เธอคน้พบอีกว่า ร่างกายแต่

ละสว่นนั6นสามารถที�จะพดูและบอกเรื�องราว ขอ้มลู และให้

คาํแนะนาํที�เฉพาะเจาะจงได้

จดูิธเขา้ถึงว่า ร่างกายที�จบัตอ้งไดน้ั6นมีปัญญาของ

ตนเอง และใครก็ตามที�สามารถติดตอ่กบัปัญญากายได ้

จะไดร้บัขา่วสารและคาํแนะนาํตา่งๆ กระบวนการทาํงาน

กบัร่างกายในวิถีนี6 มีสว่นสาํคญัที�ชว่ยพฒันาการสนทนา

กบัเสียงในตนและจิตวิทยาการรูท้นัตน อย่างค่อยเป็น

ค่อยไปในเวลาที�ผา่นมา
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องคป์ระกอบที�หก
ความสมัพนัธ์คือสนามพลงัของกนัและกนั
รูจ้กัเลน่เครื�องดนตรีของตนเอง 

ขณะที�เราพฒันาความรูช้ดุนี6 เราตื�นเตน้ที�จะผจญภยั

ดว้ยกนัในหลายชว่งเวลา และเรื�องที�ลึกซึ6งอิ�มอกอิ�มใจ

ที�สดุเรื�องหนึ�งก็คือ เรื�องสนามพลงั (Energetics) ในงาน

สนทนากบัเสียงในตนและงานจิตวิทยาตวัตน ฮลัเริ�มร ูจ้กั

โลกของสนามพลงัจากงานของ วิลเลี�ยม บรชู จอย ในปี 

1974 ขณะที�เขาปรากฏตวักบัสาธารณชนครั6งแรก ใน

การประชมุภาคฤดรูอ้นของศนูยศิ์ลปะเพื�อการเยียวยา 

นบัเป็นจงัหวะเวลาที�จดุประกายใหก้บัโลกของการสาํนึกร ู ้

เพราะว่า ผูค้นแห่แหนกนัเขา้ฟังงานของบรชู และเห็นการ

สาธิตการทาํงานกบัสนามพลงัของร่างกายเป็นครั6งแรก 

และไดร้ ูจ้กัวิถีที�จะทาํงานกบัสนามพลงัที�ว่านี6

    ในเวลานั6น การทาํงานกบัสนามพลงัเป็นไปเพื�อการ

บาํบดัเยียวยา ฮลัไมไ่ดส้นใจที�จะเป็นนกับาํบดัเพื�อตนเอง

แตบ่รชูไดเ้ปิดโลกของพลงันี6ใหก้บัฮลั และหลายปีหลงัจาก

นั6น ฮลัไดพ้ฒันาแบบฉบบัการทาํงานกบัพลงัในแบบของ

ตนเอง ซึ�งเขาเรียกว่า การปรบัพลงั (field clearing) การ

ทาํงานกบัสนามพลงัเป็นสว่นสาํคญัในชีวิตและการงาน

ของเรา ชว่ยใหเ้ราผา่นความยากลาํบากทางกายภาพทั6ง

ขณะอยู่ที�บา้น และขณะที�เราเดินทาง

    เมื�อมาร ูจ้กักนั เราจึงคน้พบว่า โลกของการเยียวยา

สามารถนาํมาประกอบกบัการทาํงานกบัความสมัพนัธไ์ด ้

ในชว่งตน้ของการคน้ควา้ เราเริ�มสงัเกตว่า แตล่ะตวัตน

นั6นใหค้วามรูสึ้กแตกตา่งจากตวัตนอื�น ๆ  ขณะที�อยู่กบัเจา้

เด็กเล็กๆ ที�แสนอ่อนไหว หรือ พ่อแมที่�เปี� ยมดว้ย

ความรูสึ้ก เราจะร ูสึ้กไดเ้หมือนอยู่ในหอ้งพรอ้มเครื�องซึ�ง

ปลดปลอ่ยความรูสึ้กอุ่นๆ ออกมาจนรูสึ้กถึงโยงใยที�

สมัผสัไดช้ดัเจน เราเรียกพลงันั6นว่า “ความสนิทสนม” แต่

เมื�อทาํงานกบัความคิดอ่าน กลบัแตกตา่งโดยสิ6นเชิง เรา

จะไมร่ ูสึ้กถึงความใกลช้ิดที�ว่า ความคิดไมไ่ดใ้หพ้ลงั

ออกมา และเราไมร่ ูสึ้กถึงความผกูพนั เราเรียกว่า “ความ

ตอนกลางของประเทศออสเตรเลีย ปี ค.ศ. 2002
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เหินห่าง” พลงัอย่างหนึ�งอบอุ่นและสนิทสนม อีกพลงัเย็น

ชามีขอบเขตชดัเจน ตา่งเป็นวิถีที�มีไวร้บัมือกบัโลกภาย 

นอกซึ�งแตกตา่งกนัอย่างสิ6นเชิง

    เราเริ� มใหค้วามสาํคัญมากขึ�นกับ “สนามพลัง”ในการ

สนทนากับเสียงในตน แต่ละตัวตนต่างมสีนามพลังที�

แตกต่างกัน หากเรากาํลงัสมัภาษณต์วัตนที�เยา้ยวน (หรือ

ที�เรามกัเรียกกนัว่า พลงัของอาโฟรไดท)์ เราแทบจะร ูสึ้ก

ขนลกุตั6งไปทั �วผิวกาย  แตห่ากเราสมัภาษณต์วัตนที�สงูสง่ 

เราอาจจะร ูสึ้กตบุๆ ตรงกระหมอ่ม หรือจกัระที� 7 ฮลัได ้

เรียนเรื�องพลงังานเหลา่นี6จากงานที�ศนูยศิ์ลปะบาํบดั  ใน

ขณะที�ซิดรา้เขา้ถึงพลงัเหลา่นี6ตามธรรมชาติของเธอเอง 

เราเริ�มเห็นความยุ่งยากระหว่างกนั  เกิดความแตกตา่ง

ของแบบแผนพลงัที�แตล่ะคนไมร่ ูต้วัมาก่อน ตวัตนหลกั

ของซิดรา้ในเวลานั6นเป็นตวัตนของความใกลช้ิดเป็นกนัเอง 

สว่นตวัตนหลกัของฮลัเป็นตวัตนห่างเหินเป็นทางการ  

เราเริ�มตะหนกัว่า การพิพากษาอย่างเย็นชาใสก่นัและกนั

นั6น เกิดขึ6นจากความแตกตา่งดงักลา่ว เมื�อเราเริ�มสอน

ดว้ยกนั ความแตกตา่งนี6กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ6นมาทนัที 

ซิดรา้บอกว่า หากใครสกัคนนั �งอยู่แถวหนา้เป็นลมลม้ไป 

ฮลัไมมี่วนัจะสงัเกตเห็น สว่นฮลัก็บอกว่า หากใครที�นั �งอยู่

แถวสดุทา้ยของหอ้ง ลกุเดินไปเขา้หอ้งนํ6า ซิดรา้จะเสีย

ความรูสึ้ก ร ูสึ้กว่าถกูทิ6ง หรือโดนตดัสิน

    วนัหนึ�งขณะที�เราพกัหลงัจากสอนชั �วโมงแรก ซิดรา้

ถามฮลัว่า เขาสงัเกตเห็นคู่หนุม่สาวซึ�งนั �งอยู่แถวหนา้ขา้ง

ขวาของเขาหรือไม ่ฮลัไมร่ ูว่้า ซิดรา้พดูถึงอะไร เธอจึงชี6ให้

เขาเห็นทั6งคู่ซึ�งฝึกฝน S M (12) ฝ่ายผูห้ญิงสวมปลอกคอ

โลหะขนาดใหญ่ และคาดขอ้เทา้ดว้ยแถบโลหะ  ฮลัค่อนขา้ง

แนใ่จว่า เขาเป็นเพียงคนเดียวในหอ้งนั6นที�ไมส่งัเกตเห็น

อีกครั6งหนึ�ง ซิดรา้กบัฮลักาํลงัเดินบนหาดใกลซ้านตา

บาบาร่า ฮลัอยู่ในพลงังานที�ตดัขาดจากทกุอย่าง และจม

อยู่ในประเด็นซึ�งทั6งสองกาํลงัถกเถียงกนั ซิดรา้หยดุเดิน 

อมยิ6มแลว้ถามฮลัว่า “ฮลั คณุชว่ยมองไปรอบ ๆ ซิ แลว้

เห็นไหมว่า คณุกาํลงัอยู่ที�ไหน?”  แลว้ฮลัก็ตอ้งแปลกใจ

นกั เมื�อพบว่า เขากาํลงัอยู่บนชายหาดของนกัอาบแดดที�

เปลือยกายอยู่รอบลอ้มเต็มไปหมด ไมเ่พียงแตพ่ลงังานที�

ไมส่นใจใครจะลดทอนการรบัร ูใ้นสิ�งรอบขา้ง แตน่ั �นเป็น

สว่นดีของพลงังานนี6 คือ ตวัตนหลกัของฮลัที�ไมส่นใจโลก

รอบขา้งทาํใหเ้ขาไมต่อ้งร ูสึ้กกบัทกุสิ�งรอบตวั

    หลงัจากนั6นไมน่าน เราเริ�มใชค้าํว่า “เยื�อใย (linkage) ” 

หรือ “เยื�อใยที�มีพลงั (energetic linkage)” เมื�อพดูถึงความ

ผกูพนัระหว่างกนัและกนั หากเราร ูสึ้กตอ่กนัในทางลบ 

และเริ�มพิพากษากนั  เราสญูเสีย เยื�อใยดงักลา่วจนรูสึ้ก

สิ6นหวงัตอ่กนั จากจดุนั6นเราเริ�มทาํงานดว้ยกนั ฮลั

อาจจะพบว่า เขาเก็บซ่อนอารมณค์วามรูสึ้กเอาไว ้ขณะที�

ซิดรา้อาจจะพบว่า เธอนั6นรกุลํ6ามากเกินไป

    ไมว่่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม หากเราเริ�มทาํความเขา้ใจกนั 

เราจะได ้เยื�อใยดงักลา่วกลบัมา เราร ูสึ้กเขา้ถึงกนัและกนั

อย่างมีชีวิตชีวาอีกครั6งราวกบัเพิ�งแตง่งานกนัใหม่ๆ และ

เป็นเชน่นี6ครั6งแลว้ครั6งเลา่ จนเราเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า 

การแตง่งานไมไ่ดท้าํลายความรกั ความใกลช้ิดของกนัและ

กนั แตเ่ป็นเพราะแบบแผนพึ�งพิงเชิงลบและเยื�อใยที�หายไป

ตา่งหาก

    อาการดงักลา่วเกิดขึ6นครั6งแลว้ครั6งเลา่ ฮลัเสียความ 

ร ูสึ้ก อาจจะเพราะเขาหึงหวงซิดรา้ผูก้าํลงัใกลช้ิดกบัชาย

อื�นในงานเลี6ยง หากเขาไมบ่อกกลา่วความรูสึ้กเปราะบาง

อ่อนไหวใหเ้ธอรู ้ เจา้เด็กเล็กๆ ในใจเขาก็จะหายตวัไป เขา

เคยพดูเลน่ๆ ว่า เมื�อเกิดเหตขุึ6น เจา้เด็กเล็กๆ ที�ว่านี6

หายไปในจกัรวาลไกลนบัรอ้ยปีแสงเลยทีเดียว เราเห็นเป็น

จริงยิ�งขึ6นว่า ขณะที�เกิดเหตนุี6เยื�อใยระหว่างเราขาดสะบั6น

ลงไปทนัที เยื�อใยดงักลา่วนั6นดาํรงอยู่จริง เมื�อเยื�อใยนี6

หมดลง เราตา่งร ูสึ้กเหงาเหลือเกิน และความสมัพนัธน์ั6นก็

จะหดหู่อย่างยิ�ง และหากว่า เราไมต่ระหนกัว่าเราสญูเสีย

อะไรไปแลว้ละก็ ไมใ่ชง่า่ยนกัที�จะไดก้ลบัคืนมา

    เราเริ�มสนใจธรรมชาติของเยื�อใยระหว่างผูค้น  เรา

สามารถผกูพนัมีเยื�อใยกบัหมา แมว และเด็กๆ รวมทั6ง 

งาน คอมพิวเตอร ์หนงัสือ โทรทศัน ์เลขานกุาร และ

เงนิตรา เราสามารถผกูตนเองกบัความกงัวล สนใจ

ห่วงใย “รายการที�ตอ้งทาํ” เหลา้หรือยา ตลอดจนอาหาร

และการออกกาํลงักาย ยิ�งกว่านั6นเรายงัผกูมดัตนเองไว้

กบัการปฏิบตัิทางจิตวิญญาณ กบัการฝึกฝนตนใหต้ื�นร ู้

ดว้ย 

     ในความสมัพนัธใ์ดๆ หากไรเ้ยื�อใยแตต่น้แลว้ ความ

ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org
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สมัพนัธน์ั6นก็จะเกิดปัญหา เยื�อใยแตต่น้ที�ว่านี6อาจจะไป

ผกูพนักบัลกูๆ จนทาํใหพ่้อแมก่บัลกู ร ูสึ้กตอ่กนัราวกบั

เป็นคู่ชีวิตทางจิตวิทยา ปรากฏการณน์ี6เกิดขึ6นบ่อยมาก 

และหากว่า ชีวิตแตง่งานสิ6นสดุลง พ่อแมแ่ยกทางกนัแลว้

ตา่งพบคนใหมที่�เขาหรือเธอหลงรกั ลกูๆ จะมีปฏิกิริยา

อย่างไรเ้ยื�อใย เพราะสญูเสียสิ�งที�เคยเป็นก่อนที�คู่ชีวิตคน

ใหมจ่ะกา้วเขา้มา การตระหนกัถึงเยื�อใยดงักลา่วชว่ยให้

เห็นมิติใหม่ๆ  ในความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัและชว่ยให้

เราเขา้ใจลึกซึ6งถึงความปวดรา้วใจของทกุฝ่าย ที�เกิดจาก

การเขา้มาของคู่ชีวิตคนใหมใ่นระบบของครอบครวัเดิม

    เราทาํงานกับเยื� อใยดังกล่าวบนพื�นฐานสองประการ 

ประการแรก ตัวตนต่างๆ นั�นเราสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ย

ประสบการณ์ทางพลังงาน และการตระหนักรูใ้นเรื� องนี�  

เป็นเรื� องสาํคัญยิ� ง เราเห็นอย่างแน่ชัดวา่ ฝีมอืของผู้

สัมภาษณ์ตัวตนนั�นขึ�นกับวา่ เขาสามารถรูทั้นแบบแผน

พลัง และสามารถที� จะดาํรงตนอยู่กับแบบแผนนั�นได้

เพยีงใด ผูส้มัภาษณน์ั6นทาํงานกบัพลงังานมากกว่าจะ

อาศัยความเขา้ใจคาํพดูคาํจาของผูถ้กูสมัภาษณ ์พวกเขา

ใหค้วามสาํคญัที�จะรกัษาระดบัสนามพลงัในความสมัพนัธ์

ไวม้ากกว่าที�จะมุง่ตั6งคาํถามที�ใช่

    ความละเอียดอ่อนตอ่พลงังาน เป็นอีกดา้นหนึ�งของผู้

สมัภาษณต์วัตน หากผูส้มัภาษณส์ามารถใชพ้ลงังานได้

เหมาะสม เขาหรือเธอจะชว่ยเหนี�ยวนาํใหเ้กิดพลงังานนั6นๆ 

ในผูร้บัสมัภาษณ ์เหมือนกบัการใชส้อ้มเสียง เมื�อตีสอ้ม

เสียงใหส้ั �นสะเทือน แลว้วางบนกระดานสะทอ้นเสียง 

กระดานจะสั �นดว้ยความถี�เดียวกนั ใหเ้สียงออกมาในโนต้

เดียวกนั ผูส้มัภาษณท์าํตนเหมือนสอ้มสียงดงักลา่ว 

ก่อใหเ้กิดคลื�นพลงังานชดุหนึ�งขึ6นมาในตนเอง แลว้

เหนี�ยวนาํใหผู้ร้บัสมัภาษณไ์ดร้ ูจ้กัคลื�นชดุเดียวกนั ดว้ย

วิธีนี6ผ ูส้มัภาษณส์ามารถชว่ยนาํทางใหผู้ร้บัสมัภาษณไ์ด้

สมัผสัพลงังานที�กาํลงัแสวงหา โดยอาศัยจงัหวะเวลาที�

เหมาะสม วิธีนี6เป็นประโยชนโ์ดยเฉพาะอย่างยิ�งที�จะชว่ยให้

ผูค้นไดร้ ูจ้กัชดุพลงังานที�สามารถเขา้ใกลส้นิทสนม หรือ

ชดุพลงังานที�มกัจะถอยห่างสรา้งพื6นที�เฉพาะตน

    การคน้พบนี6เป็นการเปิดโลกใหมใ่หศึ้กษาคน้ควา้ เรา

เริ�มสอนการรูท้นัตนว่า จะเขา้ถึงหรือเชื�อมตอ่พลงัตา่งๆ

เขา้มาในตวัเราไดอ้ย่างไร นี�เป็นการปลกุใหโ้ลกใหมต่ื�นขึ6น

จริงๆ เราสอนผูค้นใหร้ ูจ้กั “เลน่กบัเครื�องมือของเขา”

อย่างตรงไปตรงมา โดยสอนใหเ้ขาสามารถปรบัเปลี�ยน

สนามพลงัของตวัเขาเอง งานนี6สาํคญัอย่างยิ�ง เพราะ

เกื6อหนนุใหก้ระบวนการรูท้นัตนเขม้แข็งยิ�งขึ6น และทาํใหแ้ต่

ละบคุคลสามารถเป็นตวัของตวัเองไดม้ากขึ6น

    ประเดน็ที� สองของการทาํงานกับชุดของพลังงานต่างๆ 

คือ การที� เราคน้ควา้และทดลองกับ เยื� อใยในความ 

สัมพันธ์ เรามองเห็น เยื� อใย ที� วา่นั�นสัมพันธ์กับแบบแผน

พึ� งพงิ และเห็นไดชั้ดขึ�นวา่ เยื� อใย ช่วยอย่างมาก ใหเ้ขา้ใจ

ถึงพลังที� ขับเคลื� อนกลไกของครอบครัว

    ในประเด็นนี6ฮลัมีความทรงจาํที�ชดัเจนมาก เมื�อซิดรา้

จดุประกายใหเ้ขาเกิดความเขา้ใจใหม่ๆ  และเห็นคณุค่าของ

เยื�อใยดงักลา่ว บ่อยครั6งที�ฮลัเกิดความรูสึ้กพึ�งพิงทางลบ

กบัซิดรา้ เมื�อเขาร ูสึ้กโดนทิ6ง ขณะที�เธอกาํลงัอยู่กบัลกูๆ 

ของเธอ เพราะซิดรา้เป็นคนที�สนิทชิดเชื6อคลกุคลีกบัผูค้น 

ดงันั6นเยื�อใยที�เธอมีกบัลกูๆ จึงแข็งแรงอย่างยิ�ง วนัหนึ�ง

เขาทั6งสองอยู่กนัตามลาํพงัในบา้นทางใตข้องแคลิฟอรเ์นีย 

วนันั6นเป็นวนัแรกที�ลกูๆ ออกจากบา้นไป ทั6งสองนั �งอยู่คน

ละขา้งของโซฟา ตา่งคนตา่งร ูสึ้กถึงเยื�อใยของสนามพลงัที�

ผกูทั6งสองไวอ้ย่างแนบแนน่ จนตา่งแทบจะไดยิ้นเสียงเตน้

หัวใจของกนัและกนั ฮลัมีความสขุมาก และเป็นเชน่นั6นอยู่

หา้นาที แลว้ทกุอย่างก็หยดุลงอย่างฉบัพลนั

    ฮลัถามซิดรา้ว่า เกิดอะไรขึ6น ซิดรา้ตอบฮลัอย่าง

นา่สนใจอย่างยิ�ง เธอบอกว่า เธอไดท้าํการทดลอง เธอ

ตอ้งการรูว่้า อะไรจะเกิดขึ6นหากเธอจินตนาการว่า ลกูสาว

ของเธออยู่ในหอ้งขา้งๆ และเมื�อเธอทาํเชน่นั6น เยื�อใย 

ระหว่างเขากบัเธอก็ขาดลงทนัที พลงัของเธอพุ่งไปหาลกู

สาวของเธอโดยอตัโนมตัิ (หรือโดยไมร่ ูต้วั) 

    ฮลัเคยใชเ้วลาอย่างมากที�พยายามจะเขา้ใจว่า เหตใุด

เขาจึงมกัพิพากษาซิดรา้ว่า เป็นแมที่�ใกลช้ิดลกูเสียเต็ม

ประดา ณ ขณะนั6น เขาเขา้ใจอย่างเขา้ถึงแลว้ว่า อะไร

เกิดขึ6น และกระบวนการที�ก่อเกิดนั6นเป็นเชน่ไร หากแมมี่

ลกูหลายคน และถา้ลกูคนใดคนหนึ�งอยู่ใกล้ๆ  เธอ เยื�อใย

สาํคญัของเธอจะผกูอยู่กบัลกู แมน้จะไมใ่ชท่กุครั6งแตก็่

บ่อยครั6ง ฮลัพบว่า แมน่ั6นผกูพนักบัลกูอย่างแนบแนน่ 

ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org
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ทา่นสามารถอ่านบทความนี�  และบทความที� เกี� ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลที� น่าสนใจอื� นๆ ไดท้ี�   www.voicedialogue.org
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การผกูพนันี6เกิดขึ6นอย่างอตัโนมตัิ ถา้จะเรียกว่า เป็น “เยื�อ

ใยที�ไมอ่ยู่ในการสาํนึกร ู”้ ก็ว่าได ้

    หากฮลัตอ้งการเวลาที�มีคณุภาพกบัซิดรา้โดย

ปราศจากลกูๆ เขาตอ้งเรียนรูที้�จะเขา้หาเธอ โดยแสดง

ความตอ้งการที�จะใกลช้ิดกบัเธออย่างชดัเจน และเขาตอ้ง

ไมก่ระทาํการใดๆ ที�ทาํใหเ้ขากลายเป็นเด็กที�เรียกรอ้ง

ความสนใจ หรือไมก่ลายเป็นพ่อนกัฆา่ ผูป้ระหารชีวิตคน

ดว้ยคาํพิพากษา (ซึ�งเขามีความชาํนาญระดบัสายดาํทั6ง

สองแขนง) หากเขาทาํไดเ้ชน่นี6 จะชว่ยใหซิ้ดรา้ตระหนกัได้

ว่า พลงังานของเธอพุ่งไปที�ใด และเธอจึงสามารถดแูล

พลงังานเหลา่นั6นไดอ้ย่างร ูต้วัยิ�งขึ6น เมื�อนั6นแหละเธอจึง

สามารถฟื6 นฟูเยื�อใยกบัฮลั และรกัษาสมัพนัธก์บัลกูๆ ไป

พรอ้มๆ กนั เราอาจเรียกเยื�อใยเชน่นี6ว่า “เยื�อใยที�ร ูต้วั” 

    ชีวิตของฮลัเปลี�ยนไปอย่างนา่สนใจทีเดียว เพราะเมื�อ

เราทั6งคู่พอจะคาดเดากระบวนการในความสมัพนัธเ์ชน่นี6

ได ้ซิดรา้เองก็เริ�มตระหนกัถึงเยื�อใยของตนเองกบัลกูๆ 

และในที�สดุเธอเริ�มร ูว่้า อะไรกาํลงัเกิดขึ6น เธอเริ�มมีทาง 

เลือกและสามารถที�จะดแูลพลงังานของเธอ 

    ประสบการณเ์ชน่นี6ทาํใหง้านเปลี�ยนไปทั6งในดา้นทฤษฎี

และดา้นปฏิบตัิ สาํหรับคนใหมท่ี� เพิ� งสนใจการสนทนากับ

เสียงในตน วธีินี�อาจจะดูเหมอืนเป็นวธีิง่ายๆ เพยีงถาม

คาํถามที� ถูกตอ้งก็เขา้ถึงตัวตนไดแ้ลว้ แต่สาํหรับคนที�

พอจะรูสึ้กถึงพลังงานที� ขับเคลื� อนอยู่อาจจะเห็นต่างไป ผู้

สัมภาษณ์ตัวตนที� มคีวามชาํนาญ สามารถทาํงานไดอ้ย่าง

ลึกซึ�ง เขา้ไปถึงพลังงานจริงๆ ที� ดาํรงอยู่ในตัวเรา และรู้

ไดว้า่ อะไรกาํลังเกิดขึ�นกับชีวติเรา และในความสัมพันธ์กับ

ผูค้นต่างๆ รอบตัวเรา 

    และเมื�อนั6นแหละ เราจึงสามารถชว่ยใหผู้ค้นไดฝึ้กฝน

ดแูลพลงังานของตน  ซิดรา้บรรยายกระบวนที�ว่านี6 โดย

สอนผูค้นใหร้ ูจ้กัเลน่กบัเครื�องมือของเขา เพื�อที�จะเขา้ถึง

โลกภายในและโลกภายนอกอย่างพิถีพิถนัและเต็มไปดว้ย

จินตนาการ และยิ�งเมื�อเรามีอายมุากขึ6น เราพบว่า การที�

เราสามารถเริงระบาํกบัสนามพลงัในความสมัพนัธน์ี6ไดน้ั6น

ชา่งเป็นของขวญัที�งดงามที�สดุเท่าที�จะจินตนาการจะไปถึง

    เมื�อไมน่านมานี6 ซิดรา้ฝันว่า หญิงชราอายรุาวๆ เกา้

สิบกว่าปีสามคน เดินเขา้มาในบา้นของเรา และสอนใหร้ ูจ้กั

การเป็นผูส้งูอายุ  เธอสอนเราทั6งสองในเรื�องสาํคญัๆ ว่า 

ยิ�งแก่ตวั ความสมัพนัธก์บัสนามพลงัของเราก็ยิ�งสาํคญั 

เราจาํเป็นตอ้งเขา้ถึงและดแูลพลงัของตนเองในระดบัที�ลึก

ลง เพื�อสามารถเรียกพลงังานใดๆ ขึ6นมาใชง้านเมื�อจาํเป็น

    การเรียนรูที้�จะเลน่เครื�องมือของพลงังานนี6 เป็นสว่น 

ประกอบสาํคญัการสนทนากบัเสียงในตนและจิตวิทยา

ตวัตน เราไมไ่ดเ้ขยีนหนงัสือเกี�ยวกบัสนามพลงัใน

ความสมัพนัธน์ี6ขึ6นมาโดยเฉพาะ แตค่ณุสามารถหาอ่านได้

จากหนงัสือ Partnering ฟังจากซีดีชดุ  The Aware Ego 

และ Partnering : The Art of Conscious Relationship 

สาํหรบัเรื�องสนามพลงัในงานสนทนากบัเสียงตวัตน 

สามารถศึกษาไดจ้าก  The Energetics of Voice Dialogue 

ของ Robert Stamboliev 

องคป์ระกอบที�เจ็ด
หุน้ส่วนชีวติ
การใชค้วามสมัพนัธเ์ป็นดั �งคร ูผูเ้ยียวยา และผูน้าํทาง 

ในชว่งสิบปีสดุทา้ย เราเริ�มเห็นว่าความสมัพนัธข์องเราทั6ง

คู่เป็นความสมัพนัธใ์นลกัษณะของหุน้สว่นชีวิต รปูแบบ

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะที�ว่านี6คือ ไมมี่ใครอยู่เหนือใคร 

วิธีการคิดลกัษณะนี6 สามารถประยกุตใ์ชก้บัความสมัพนัธ์

ทกุชนิด แตเ่รามุง่ใชก้บัความสมัพนัธข์องคนสาํคญัในชีวิต 

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะนี6นอกจากไมมี่ใครอยู่เหนือใคร

แลว้ ยงัเปรียบเสมือนการร่วมผจญภยัทั6งในเรื�องสว่นตวั

และในเรื�องธรุกิจ

ในฐานะที�เป็นหุน้สว่นของกิจการเดียวกนั ทั6งสองฝ่าย

จาํตอ้งนอ้มยอมรบักระบวนการของจิตวิทยาดา้นจิต

วิญญาณ (psycho-spiriual) ทั6งในชีวิตสว่นตวัของตน และ

ในการใชช้ีวิตร่วมกนั  สิ�งสาํคญัที�จาํเป็นตอ้งเขา้ใจ คือ

ยอมรบัในที�นี6 เป็นการศิราราบตอ่ความสมัพนัธ ์ ไมใ่ช่

การยอมลงใหอี้กฝ่าย

หากเต็มใจและยินยอมพรอ้มใจที�จะนอ้มยอมรบั

กระบวนการในความสมัพนัธ ์ก็จะเกิดผลลพัธต์ามมา

หลายประการ ประการแรกคือหุน้สว่น/เพื�อนกบัตวัคณุจะ

กลายเป็นครขูองกนัและกนั อาจพดูไดว่้า รปูแบบความ 
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ขณะทาํงานร่วมกันเมื� อไมน่านมานี�   – ที� ระเบียงหลังบา้น ณ อาทิตย์อัสดง

สมัพนัธแ์บบหุน้สว่นนี6 คือ การใชค้วามสมัพนัธเ์ป็นครู

ผลลพัธที์�ตามมาอีกประการหนึ�งคือ เราตา่งค่อยๆ 

ยอมรบัเอาตวัตนที�โดนทิ6งกลบัมา เดิมเราปลอ่ยใหอี้กฝ่าย

เป็นผูค้นดแูลตวัตนดงักลา่วเป็นเวลานาน  ในที�สดุ เรา

คน้พบว่าในตวัของเราทั6งคู่ ตา่งมีคณุลกัษณะของอีกฝ่าย

ดาํรงอยู่โดยที�เราตา่งไมร่ ูต้วั  ซิดรา้เรียนรูถึ้งรปูแบบ

พลงังานในตวัเธอที�เหมือนฮลั  ฮลัก็เรียนรูถึ้งรปูแบบ

พลงังานในตวัเขาที�เหมือนซิดรา้ นี�เป็นกระบวนการที�นา่

ตื�นเตน้มาก เพราะชว่ยใหแ้ตล่ะฝ่ายแยกตวัเองออกมาจาก

อีกคนหนึ�งอย่างร ูต้วั และยงัทาํใหเ้ราไดเ้ห็นตวัตนตา่งๆ 

ในแบบแผนพึ�งพิงชดัเจนขึ6น 

กระบวนการเรียนรูน้ี6จะดาํเนินไปอย่างตอ่เนื�องและ

ลึกซึ6ง เมื�อทั6งสองฝ่ายตา่งมีพื6นฐานเรื�องจิตวิทยาตวัตน มี

ประสบการณใ์นกระบวนการรูท้นัตน เขา้ใจแบบจาํลอง

ของการสาํนึกร ู ้และเขา้ใจการทาํงานกบัแบบแผนพึ�งพิงใน

ความสมัพนัธ ์อีกทั6งยงัเขา้ใจเรื�องสนามพลงัและความ 

สมัพนัธก์บัร่างกาย การเขา้ถึงมิติดา้นจิตวิญญาณจะ

ค่อยๆ ปรากฏชดัขึ6น และอาจมีความเชื�อมโยงไปยงัเรื�อง

การทาํงานกบัความฝันร่วมกนั เราพบว่า ยิ�งเวลาผา่นไป 

ความฝันในฐานะที�เป็นครภูายในก็ยิ�งทรงพลงัเพิ�มขึ6น ทั6ง

ตอ่ตวัเราและตอ่ความสมัพนัธ์

แนวคิดเรื�องการเป็นหุน้สว่นชีวิตจะใหผ้ลตามมาอย่าง

มาก การตดัสินใจทกุดา้นของความสมัพนัธ ์ตอ้งเกิดจาก

การตดัสินใจร่วมกนั ไมใ่ชเ่รื�องผิดปกติหากใครสกัคนตอ้ง

รบัผิดชอบในเรื�องเงนิๆ ทองๆ แตอี่กฝ่ายก็ไมส่ามารถที�

จะปัดความรบัผิดชอบเรื�องการเงนินี6 ฝ่ายหนึ�งตอ้งไมท่าํ

ตวัเป็นลกูแหงโ่ดยไมร่ ูต้วัเพียงเพราะอีกฝ่ายรบัผิดชอบใน

เรื�องบางเรื�องมากกว่า  เมื�อเป็นหุน้สว่นกนั ทั6งคู่ตอ้ง

รบัผิดชอบร่วมกนั แมว่้าอีกคนจะมีความสนใจในบางเรื�อง

มากกว่าอีกฝ่าย
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ดว้ยมมุมองนี6 ชีวิตคู่ในลกัษณะหุน้สว่นก็เปรียบเสมือน

การร่วมทนุกนัทางธรุกิจอย่างจริงจงัของคนสองคน ทั6ง

คู่ตอ้งอทิุศ ทุ่มเท ทั6งเวลาและพลงังาน เราแนะนาํว่าทั6ง

คู่ควรประชมุหารือกนัอย่างเป็นทางการ ในขณะที�ทั6งสอง

คนยงัสามารถจดัการภาระหนา้ที�ตา่งๆ ในชีวิตประจาํวนั

ไดด้ีอยู่ อาจจะฟังดไูมโ่รแมนติก แตห่ากไมมี่การประชมุกนั

เป็นประจาํแลว้ ปัญหาคาใจในเรื�องงานบา้น ก็อาจจะลาม

ปามไปยงัทกุเรื�องที�เหลืออย่างไมร่ ูต้วั

เราทั6งคู่ใชช้ีวิตสว่นใหญ่หลดุออกจากตวัตนหลกั การ

เปลี�ยนแปลงนี6เกิดจากกระบวนการทาํงานในจิตวิทยาดา้น

จิตวิญญาณ เรามีทางเลือกมากขึ6นว่าจะใหใ้ครเป็นผูข้บั 

เคลื�อนชีวิต หรือที�เรามกัพดูว่า ใครกาํลงัขบัพาหนะทาง

จิตวิทยาของเรา  ในฐานะหุน้สว่น เราตอ้งตกลงกนัครั6ง

แลว้ครั6งเลา่ว่า ใครจะเป็นคนทาํอะไร เมื�อไหร่ เชน่ ใครจะ

เป็นคนโทรไปบอกเพื�อนเรื�องงานเลี6ยง ใครจะเป็นคนเอา

เสื6อผา้ไปสง่ซัก

การตดัสินใจโดยจิตไรส้าํนึกจะเกิดขึ6นอย่างอตัโนมตัิใน

ทกุเรื�อง หากคู่ชีวิตไมไ่ดต้ดัสินใจอย่างร ูต้วัร่วมกนั  เชน่ 

เดียวกบัคาํสั �งที�ถกูตั6งไวล้ว่งหนา้ในคอมพิวเตอร ์ คือ

โปรแกรมคอมพิวเตอรท์กุโปรแกรมที�เราใชก้นัอยู่นั6นจะมี

ค่าหรือคาํสั �งที�ถกูกาํหนดไวล้ว่งหนา้เป็นรอ้ยๆ เรื�อง ซึ�งก็

สง่ผลดีกบัการใชง้านทั �วๆ ไป แตห่ากเราตอ้งการใชง้าน

เครื�องคอมพิวเตอรใ์นลกัษณะที�สรา้งสรรค ์เฉพาะตวั มี

ศิลปะ เราก็ตอ้งเรียนรูวิ้ธีการปรบัเปลี�ยนคาํสั �งตา่งๆ ที�

ถกูกาํหนดมาลว่งหนา้ เพื�อที�ว่า เราจะไดมี้ทางเลือกในการ

ใชง้านคอมพิวเตอรม์ากขึ6น        

หากคณุปรารถนาจะสมัพนัธก์บัคู่ชีวิตของคณุอย่าง

สรา้งสรรค ์เปี� ยมจินตนาการ และเรา้ใจ คณุจาํเป็นตอ้ง

ดแูลการงานและการตดัสินใจในธรุะสว่นตวัของกนัและกนั

อย่างสมํ�าเสมอ เชน่ กาํหนดว่า มีเรื�องอะไรที�เป็นของใคร 

ณ เวลาใด และตกลงกนัว่าใครจะเป็นฝ่ายทาํอะไร เมื�อไร 

การทาํเชน่นี6 จะชว่ยใหค้ณุไมใ่ชช้ีวิตอยู่กบัความสมัพนัธที์�

ถกูกาํหนดลว่งหนา้ดว้ยตวัตนหลกัของแตล่ะฝ่าย แตเ่ป็น

การใชช้ีวิตเหมือนการทาํงานเป็นทีมเดียวกนั  ตา่งเกื6อกลู

กระบวนการรูท้นัตนของกนัและกนั  เมื�อเราค่อยๆ รบัเอา

สิ�งที�ห ุน้สว่นของเราเคยดแูลแทนเรามาทาํเอง ก็จะชว่ย

ยกระดบัใหเ้ราสามารถสรา้งทางเลือกและตดัสินใจอย่าง

ร ูต้วัเพิ�มขึ6น    

งานดา้นจิตวทิยา ช่วยใหเ้ราคน้พบวา่ ใคร กาํลัง

ขับเคลื� อนชีวติของเรา และ ใคร กาํลังอยู่ในความสัมพันธ์  

งานดา้นจิตวญิญาณมคีวามสาํคัญเพราะหากปราศจาก

ความสามารถในการพนิิจพเิคราะห์ความเป็นจริงทางจิต

วญิญาณ พระเจา้หรือปัญญาญาณเบื�องบน เราก็ไม่

สามารถกา้วขา้มการคิดพจิารณาเฉพาะตน  ส่วนงานที�

เกี� ยวขอ้งกับความเป็นจริงในระดับพลังงานนั�นมคีวาม

จาํเป็น ดว้ยวา่ความสัมพันธ์อันน่าพงึพอใจนั�น จะเกิดขึ�น

เมื� อทั�งสองเชื� อมโยงในสนามพลังของกันและกัน

กระบวนการที�ว่านี6 เกิดขึ6นอย่างตอ่เนื�องและไมมี่ที�

สิ6นสดุ  เมื�อเราทั6งสองกา้วเขา้ส ูว่ยัชรา เราพบเรื�องที�นา่

ประหลาดใจและนา่ยินดีคือ ในความสมัพนัธแ์บบหุน้สว่นนี6 

มีการเปลี�ยนแปลงใหม่ๆ  เกิดขึ6นมากมายขณะที�เรายงัคง

ความใกลช้ิดสนิทสนมในกนัและกนั การทาํงานกบัความ

ฝันที�เกิดขึ6นอย่างตอ่เนื�องชว่ยเกื6อกลูเราอย่างดีเยี�ยม

นอกจากนี6 พลงัของปัญญาญาณทางจิตวิญญาณก็กลาย

มาเป็นเพื�อนร่วมทางที�คอยชว่ยเหลือเราไปพรอ้มกบัทกุๆ  

จงัหวะของการเตน้ราํในโลกของแบบแผนพึ�งพิงใน

ความสมัพนัธอ์ย่างไมมี่ที�สิ6นสดุ

องคป์ระกอบที�แปด
ความฝัน ฝันกลางวนั และ              
ปัญญาญาณของจิตไรส้าํนึก

การเขา้ถึงครภูายใน

ตามที�ไดเ้กริ�นไวใ้นตอนตน้ของบทความ ความฝัน และ

การสรา้งจินตภาพ คือเครื�องมือหลกัสองอย่างที�เราทั6งคู่

ใชใ้นการสาํรวจโลกภายในร่วมกนั โดยเฉพาะสาํหรบัซิดรา้ 

ในชว่งเริ�มตน้ เธอไดร้บัผลอย่างมากในการเขา้ถึงจิตไร้

สาํนึกระดบัลึกผา่นการสรา้งจินตภาพอย่างตอ่เนื�อง

หลงัจากที�เราไดใ้ชวิ้ธีการสนทนากบัเสียงในตนและทาํงาน

กบัความฝันมากขึ6น  การสรา้งจินตภาพก็ค่อยๆ ลด

บทบาทไปตามกาลเวลา  และในชว่งปีทา้ยๆ ของการ

ทาํงาน  เราทั6งคู่หันมาใหค้วามสาํคญัและเพิ�มการทาํงาน 
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หมอกยามเชา้ที� หนา้บา้นของเราในเมืองอัลเบียน

กบัความฝัน ทั6งสาํหรบัตวัเราเองและผูที้�เขา้รบับริการ

มากขึ6นเรื�อยๆ  นอกจากนี6 เรายงัร ูสึ้กเพลิดเพลินในการ

ทาํงานกบัความฝันขณะตื�น (Day dream) เพราะเราพบว่า 

จินตนาการเพอ้ฝันระหว่างวนั เปรียบเสมือนขมุทองของ

ขา่วสารที�ใหข้อ้มลูว่าอะไรกาํลงัเกิดขึ6นในชีวิตของผูค้น 

(รวมทั6งเราทั6งคู่ดว้ย)

    สิ�งแรกที�เราตระหนกั คือ ขอ้เท็จจริงที�ว่า เมื�อผูค้นเริ�ม

พฒันากระบวนการรูท้นัตนและสามารถดาํรงอยู่ท่าม 

กลางขั6วตรงขา้ม  สิ�งที�เกิดขึ6นในความฝันของพวกเขาจะ

เริ�มเปลี�ยนไป  ความฝันจะชดัเจนและเป็นระบบระเบียบ

มากขึ6น  แมว่้าเรามีความรูใ้นเรื�องนี6มาบา้งแลว้ แตค่วาม

เขา้ใจและสาํนึกในคณุค่าของกระบวนการนี6ก็เพิ�มขึ6น เมื�อ

เราไดเ้ห็นว่า ผูที้�มารบับริการจากเราเริ�มถอดรหัสความ

ฝันของพวกเขาไดด้ว้ยตวัเองในเวลาไมน่าน ทั6งนี6 ขึ6นกบั

ความแข็งแรงของกระบวนการรูท้นัตน 

    ในขณะที�กระบวนการนี6ดาํเนินไป เราเริ�มเห็นว่าปัญญา

ญาณจากจิตไรส้าํนึกเผยตวัออกมาอย่างทรงพลงัมากขึ6น  

เราพบว่ากระบวนการความฝันนั6นเองที�ไดก้ลายเป็นครู

สอนเรา เรามีประสบการณเ์รื�องนี6มาก่อน เราเฝ้าดจิูตไร้

สาํนึกทาํการเรียบเรียงเรื�องราวเพื�อใหเ้ราไดพ้ฒันาตนเอง 

    ปัญญาญาณนี6คืออะไร มาจากไหน ตอ้งการอะไรจาก

เรา และปรากฏในชีวิตของพวกเราไดอ้ย่างไร

    เราเริ�มพบขอ้เท็จจริงหนึ�งว่า ตวัตนผูฝั้น หรือ รปูแบบ

ที�ผูฝั้นปรากฏตวัในความฝันของเขาหรือเธอ ชว่ยใหเ้รา

เห็นว่าตวัตนหลกัจะแสดงตวัอย่างไร  เรื�องนี6เป็นจริงใน

ความฝันสว่นใหญ่ แมจ้ะไมใ่ชท่ั6งหมด บางครั6งตวัตนผูฝั้น

ก็ไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนของระบบตวัตนหลกั (หรือตวัตนผู้

ขบัเคลื�อนชีวิต) ณ ขณะนั6น แตเ่ป็นตวัตนที�โดนทิ6ง
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    จากนั6น เราเริ�มสนใจ ฝันกลางวนัหรือจินตนาการ

ระหว่างวนัของผูค้น  สิ�งเหลา่นี6ตา่งจากจินตภาพที�เกิดขึ6น 

ในกระบวนการใชถ้อ้ยคาํนาํจินตภาพ อีกทั6งไมใ่ชก่ารจงใจ

เขา้ไปสาํรวจ ตรงกนัขา้ม ฝันกลางวนัเป็นสิ�งที�เกิดขึ6น

เกือบตลอดเวลาโดยที�เราอาจไมร่ ูต้วัดว้ยซํ6า ความฝันชนิด

นี6ดาํเนินไปคลา้ยกบัมีเสียงดนตรีประกอบ โดยไมมี่ใครรู้

ว่า คนเปิดเพลงคือใคร  

ยกตวัอย่างเชน่ ลองจินตนาการว่าคณุกาํลงัขบัรถแลว้

มีใครสกัคนขบัรถปาดหนา้ คณุโกรธ คณุเริ�มโมโห ดา่

คนขบัรถคนันั6นในใจอย่างรนุแรงในสิ�งที�เกิดขึ6น อาการนี6

อาจจะเกิดขึ6นอยู่เป็นเวลานานและทาํใหค้ณุเสียศนูยโ์ดย

สิ6นเชิง  บางคนอาจจะฝันกลางวนันี6และจินตนาการว่า

กาํลงัขบัรถไลช่นรถคนันั6นอย่างจงใจใหค้นขบับาดเจ็บ 

บางคนอาจจะโกรธเพียงวบูเดียว หรือ มีความคิดที�จะทาํ

รา้ยคนอื�นเพียงชั �วแลน่

“ตวัคณุ” ในขณะฝันกลางวนันั6น ทาํใหเ้ราเห็นภาพของ

ตวัตนที�โดนทิ6ง ตวัตนหลกัของคณุอาจจะสขุมุ รกัษา

อารมณ ์และมีเหตผุล ตวัตนที�โดนทิ6งซึ�งปรากฎในฝัน

กลางวนันี6 คือ พลงังานที�เดือดดาล โกรธและไมพ่อใจ ซึ�ง

โดยปกติถกูควบคมุอยู่ เราพบว่าการรบัฟังฝันกลางวนั

ของผูค้น และชว่ยใหเ้ขาร ูต้วัว่าเขากาํลงัอยู่ในฝันกลางวนั 

จะทาํใหเ้ขาเริ�มเห็นภาพของตวัตนที�โดนทิ6ง 

เมื�อภาพเริ�มชดั ก็เป็นไปไดที้�จะทาํความรูจ้กักบัตวัตน

นั6น ในตวัอย่างนี6เรามีโอกาสเรียนรูก้ารดาํรงอยู่ระหว่าง

ดา้นที�ควบคมุอารมณ ์มีเหตผุลของตวัตนหลกัที�ยงัคงขบั

รถตอ่ไปดว้ยความระมดัระวงั กบัดา้นดิบเถื�อนในตวัเรา 

คือ ตวัตนที�กาํลงัโกรธ มุง่ทาํลาย ซึ�งเป็นไปไดว่้าดา้นหลงั

นี6สรา้งความอกสั �นขวญัแขวนใหด้า้นที�มีเหตมีุผลและอยู่ใน

การควบคมุ  

แทนที�จะเปลี�ยนแปลงตวัเองซึ�งทาํไดย้าก สิ�งที�เราควร

ทาํคือยอมจาํนนตอ่จิตไรส้าํนกึ ในขณะที�เราหัดไวว้างใจว่า 

ปัญญาญาณภายในที�เผยออกมานั6นเป็นไปตามแผนและ

ทิศทางที�กาํหนดมาเพื�อตวัเรา  คาํว่ายอมจาํนนในที�นี6 

ไมใ่ชก่ารยอมตามแบบเด็กที�งอมืองอเทา้ และโยนความรบั 

ผิดชอบใหค้นอื�น แตคื่อการยอมรบัว่า มีสิ�งที�อยู่เหนือการ

รบัร ูโ้ดยปกติของเรา เราไมส่ามารถใชค้วามคิดโดดๆ ที�

เป็นเหตเุป็นผลในการแกไ้ขปัญหาชีวิตที�ลึกซึ6ง  แนน่อนว่า

เราจาํเป็นตอ้งใชค้วามคิด แตก่ารคิดไมใ่ชท่รพัยากรเดียว

ที�เรามี

การเกิดขึ6นของปัญญาญาณชนิดนี6  ตา่งจากการเกิด

ประสบการณท์างศาสนา หรือการตื�นร ูใ้ดๆ เนื�องจากเป็น

กระบวนการที�ดาํเนินไปอย่างตอ่เนื�องเพื�อทาํใหก้ารร ูท้นั

ตนชดัเจนและลึกซึ6ง  ปัญญาญาณนี6ตอ้งการชว่ยใหเ้รา

เห็นว่า ใครในตวัเรา ที�กาํลงัขบัเคลื�อนชีวิต เพื�อที�ว่าเราจะ

ไดยึ้ดอาํนาจคืนจากตวัตนนั6น และใชช้ีวิตอย่างมีทางเลือก

มากขึ6น  งานชิ6นนี6ไมใ่ชง่านชั �วคราว  ก็อย่างที�เราไดเ้คย

กลา่วไวว่้า  นี�คือกระบวนการที�ดาํเนินอย่างตอ่เนื�องไป

ตลอดกาล

เราตระหนกัในความเป็นจริงว่า ไมใ่ชท่กุคนที�จะจดจาํ

ความฝันได ้และโชคดีที�ยงัมีวิธีการอื�นอีกมากมายในการ

สรา้งความตระหนกัร ูที้�เอื6อตอ่การเติบโตภายใน  แต่

สาํหรบัเรา การดาํรงอยู่ระหว่างขั6วตรงขา้มจนนาํไปสู่

กระบวนการทาํงานกบัความฝัน  ทั6งที�เป็นการทาํงานกบั

ความฝันเรื�องใหม่ๆ  หรือ การไดล้งลึกกบัความฝันที�มี 

อยู่เดิมครั6งแลว้ครั6งเลา่ เป็นสิ�งที�นา่ทึ�ง สิ�งเหลา่นี6นาํทาง 

ใหเ้ราเขา้ไปพบกบัธรรมชาติและกระบวนการที�มีชีวิตชีวา

ภายใน จนอาจกลา่วไดว่้าจิตไรส้าํนึกไดก้ลายมาเป็นครู

ของเราและความจาํเป็นในการพึ�งพิงครภูายนอกก็ค่อยๆ 

ลดลง บทบาทของครเูปลี�ยนจากผูส้อนมาเป็นผูที้�คอยให้

คาํปรึกษาดา้นกระบวนการและในที�สดุก็หมดความจาํเป็น 

เพราะครภูายในเขา้ทาํหนา้ที�ไดเ้องอย่างสมบรูณ ์ เราร ูสึ้ก

ยินดีเป็นอย่างยิ�งที�ไดเ้ฝ้ามองสิ�งเหลา่นี6เกิดขึ6นกบัผูค้น

จาํนวนมากขึ6นเรื�อยๆ ถือไดว่้า ฮลัไดห้วลกลบัไปยงัราก

ของความเป็นนกัจิตวิทยาสายคารล์ จงุ ของเขา ดงันั6น

เราจึงไดบ้รรจเุรื�องการทาํงานกบัความฝัน รวมทั6งฝัน

กลางวนั เป็นหนึ�งในองคป์ระกอบพื6นฐานของงานสนทนา

กบัเสียงในตนและจิตวิทยาตวัตน 

หนึ�งในความประหลาดใจอนัยิ�งใหญ่สาํหรบัเราเมื�อฮลั

เริ�มเขา้ส ูว่ยั 80 และซิดรา้เขา้ส ูว่ยั 70 ก็คือ ธรรมชาติที�

ดาํเนินไปอย่างตอ่เนื�องของปัญญาญาณจากภายใน ที�

ทยอยเผยใหเ้ราเขา้ใจเรื�องราวทั6งในระดบัปัจเจกและใน

ระดบัที�พน้ไปจากความเป็นตวัตน สิ�งเหลา่นี6ชว่ยเตรียม



ความพรอ้มใหเ้ราเขา้ส ูว่ยัชรา และยงัคงมอบทั6งความ 

สามารถพิเศษและความทา้ทาย เพื�อชว่ยใหเ้ราเขา้ใจชีวิตใน

วยันี6อย่างตอ่เนื�อง  

พระเจา้ ปัญญาญาณอนัยิ�งใหญ่ การจดัการของ

จกัรวาล หรือชื�อใดๆ ที�คณุเรียกขาน อาจเผยปรากฏใน

หลายรปูแบบ เราร ูสึ้กถึงอภิสิทธที์�ไดเ้ป็นสว่นหนึ�งของ

การเผยออกของสิ�งเหลา่นี6 ผา่นงานที�เราแบ่งปันกบัผูค้น

มาตลอด 35 ปี และจากการที�เราไดเ้ฝ้าสงัเกตการปรากฎ

ของปัญญาญาณรอบตวัเรา ตลอดจนกลไกที�อยู่เบื6อง

หลงั ทาํใหเ้รามั �นใจว่าพระเจา้ตอ้งเป็นนกัคณิตศาสตร์

อย่างแนน่อน 

มีหลายคนคน้พบความมหัศจรรยอ์นัลึกลบันี6ในงาน

ของพวกเขา ไมว่่าจะเป็นคณิตศาตร ์จกัรวาลศาสตร ์โลก

ที�เล็กกว่าอะตอม สนามพลงั ร่างกายมนษุย ์โครงสรา้ง

ของเซลล ์หรือในงานดา้นจิตวิญญาณอนัหลากหลาย ทั6ง

ในยคุโบราณและยคุปัจจบุนั สาํหรบัเรา ปัญญาญาณนี6มา

พบเรา ในขณะที�เราคน้พบเขาผา่นความสมัพนัธข์อง

มนษุยที์�ลึกซึ6ง ซับซอ้น ร ุ่มรวย และมั �งคั �งอย่างไมสิ่6นสดุ 
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องค์ประกอบพื�นฐานของสนทนากับเสียงในตน  (Voice Dialogue )



อรรถาธิบายจากผูแ้ปล

1. เทคนิคเกสตลัท ์(Gestalt technique) เป็นการบาํบดัทางจิตวิทยาที�คิดคน้โดย Fritz Perls (1969)  มีแนวคิดสาํคญั คือ 

การใหค้นสามารถสนองความตอ้งการของตนเองได ้และเนน้ปัจจบุนั (here and now) โดยเชื�อว่าการตระหนกัร ูใ้น

ตนเองจะนาํไปสูก่ารยอมรบัตนเองตลอดจนการแกไ้ขปมคา้งใจที�ผูมี้ปัญหาตอ้งรบัผิดชอบเอง  สามารถศึกษาเพิ�มเติม

ไดที้� http://gestalttheory.com/gestalttheory/ 

2. แนวคิดจิตสงัเคราะห ์(psychosynthesis) เนน้ว่าตวัตนคือแหลง่พลงัสาํคญัของบคุคล และมีเทคนิคการสรา้งจินตภาพใน

ระดบัจิตใตส้าํนึกเพื�อแกปั้ญหาพฤติกรรม  ผูคิ้ดคน้แนวคิดนี6คือ Roberto Assagioli (1911)   สามารถศึกษาเพิ�มเติมได้

ที� http://www.psychosynthesis.org/html/articles.htm

3. ละครจิตบาํบดั (psychodrama) คือ การใหผู้ป่้วยจิตเวชแสดงละครเกี�ยวกบัสถานการณใ์นชีวิตของตนที�มีผลกระทบ

สาํคญัตอ่จิตใจ เพื�อระบายความรูสึ้กนึกคิด และทาํความเขา้ใจปัญหาร่วมกบัผูช้มและผูร่้วมแสดงที�เป็นผูป่้วยเชน่กนั ผู้

คิดคน้คือ Jacob L. Moreno (1925) สามารถศึกษาเพิ�มเติมไดที้� 

http://www.psychodrama.org.uk/what_is_psychodrama.php

4. การวิเคราะหก์ารสื�อสารระหว่างบคุคล (Transactional Analysis: TA)  คิดคน้โดย Eric Berne (1952)  โดยระบวุ่าสิ�งที�

อยู่เบื6องหลงัปฏิกิริยาที�มีตอ่กนัระหว่างบคุคลคือสภาวะตวัตน (ego states) 

ในรปูแบบตา่งๆ ทั6งสภาวะความเป็นพ่อแม ่สภาวะผูใ้หญ่ และสภาวะเด็ก  สามารถศึกษาเพิ�มเติมไดที้� 

http://www.ericberne.com/transactional-analysis/

5. Carl Gustav Jung (1875-1961) เป็นนกัจิตบาํบดัและจิตแพทยช์าวสวิส ผูก้่อตั6งสาํนกัจิตวิทยาวิเคราะห ์ทั6งยงัเป็น

หนึ�งในผูมี้บทบาทสาํคญัตอ่แนวคิดการวิเคราะหแ์ละตีความสญัลกัษณค์วามฝันร่วมสมยัที�ร ูจ้กักนัดีที�สดุในยคุปัจจบุนั

สามารถศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบั Jungian Psychology ไดที้� http://www.cgjungpage.org/index.php

6. โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นความผิดปกติทางจิตชนิดเรื6อรงัที�มีอาการประสาทหลอน  หลงผิด พดูนอ้ย เฉื�อยชา

แยกตนเอง ผูป่้วยมกัจะเริ�มมีอาการตั6งแตว่ยัร ุ่น  สามารถศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบัโรคจิตเภทไดที้�

http://psychcentral.com/disorders/schizophrenia/

7. การขบัเคลื�อนจินตนาการ (Active Imagination) เป็นกระบวนการเขา้ถึงขอ้มลูในจิตใตส้าํนึก ซึ�งพฒันาขึ6นโดย Carl 

Gustav Jung (1913) เพื�อใชเ้ป็นเทคนิคหนึ�งในการทาํจิตบาํบดัดว้ยการปลดปลอ่ยใหจิ้ตไรส้าํนึกไดแ้สดงออกมาผา่น

ทางการเขยีนอย่างอิสระหรือกิจกรรมทางศิลปะ เชน่ การเตน้ราํ ดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม และการแสดงออก

อื�นๆ   อนัเป็นการเปิดโอกาสใหร้ปูแบบการคิดของจิตไรส้าํนึกหรือตวัตนภายในไดแ้สดงออกถึงสิ�งที�ตอ้งการสื�อสาร

กบัจิตสาํนึก  สามารถศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการขบัเคลื�อนจินตนาการ ไดที้� http://www.jung.org/Staples.html

8. นกัพฤติกรรมนิยมที�มีพื6นฐานมาจากกลุม่สกินเนอร ์(Skinner Groupie) เป็นกลุม่นกัจิตวิทยาที�เชื�อในทฤษฎีการวาง

เงื�อนไขแบบลงมือกระทาํ (Operant Conditioning Theory หรือ Instrumental Conditioning) ซึ�งระบวุ่า การเสริมแรงเป็นสิ�ง

สาํคญัที�ทาํใหบ้คุคลแสดงพฤติกรรมซํ6า และพฤติกรรมสว่นใหญ่เกิดจากการเรียนรูผ้า่นการปฏิบตัิ  ทั6งนี6 การ

ตอบสนองตอ่สิ�งเรา้ใดๆ จะเกิดขึ6นอย่างตอ่เนื�องหากสิ�งเรา้นั6นมีสิ�งเสริมแรงเป็นการไดร้บัรางวลัหรือลดการถกูลงโทษ  

ซึ�งหากลดสิ�งเสริมแรงลงเมื�อใด การตอบสนองจะลดลงเมื�อนั6น  สามารถศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบันกัพฤติกรรมนิยมที�มี

พื6นฐานมาจากกลุม่สกินเนอรไ์ดที้� http://webspace.ship.edu/cgboer/Skinner.html

9. จิตวิเคราะหแ์นวฟรอยด์ (Freudian Psychoanalysis) เป็นแนวคิดที�เนน้พลงัผลกัดนัของจิตใตส้าํนึกที�มีตอ่พฤติกรรม

มนษุย ์ริเริ�มโดย Sigmund Freud (1856-1939) จิตแพทยช์าวออสเตรียเชื6อสายยิว ที�ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นบิดาแห่ง

จิตวิทยา  ทฤษฎีจิตวิเคราะหข์องเขาสามารถประยกุตใ์ชก้บัทฤษฎีสงัคมอื�นๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะมโนทศัน์

เรื�อง การเรียนรูท้างสงัคม ความรูสึ้กผิด  และโครงสรา้งของจิตใจ  สามารถศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบัจิตวิเคราะหแ์นวฟ

รอยดไ์ดที้� http://www.iep.utm.edu/freud/
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อรรถาธิบายจากผูแ้ปล

10. Assagioli  หรือ Roberto Assagioli (1888 - 1974) เป็นจิตแพทยช์าวอิตาลีและเป็นผูบ้กุเบิกแนวคิดมนษุยนิยมและ

จิตวิทยาขา้มพน้ตวัตน (Humanistic and Transpersonal Psychology) สามารถศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบังานของ Assagioli 

ไดที้� http://www.psykosyntese.dk/a-146/ 

11. การใชถ้อ้ยคาํนาํจินตภาพ (Guided imagery) เป็นวิธีการที�ชว่ยใหบ้คุคลใชจิ้นตนาการพาใหส้มองของตนผอ่นคลายลง 

ถอยคืนสูป่ระสบการณใ์นความทรงจาํหรือจินตนาการจากการเหนี�ยวนาํของผูท้าํการบาํบดั เนื�องจากจิตใจและ

ร่างกายเป็นสองระบบที�สมัพนัธเ์ชื�อมโยงกนั เมื�อผูร้บัการบาํบดัไดจิ้นตนาการถึงสภาวะใด ก็จะร ูสึ้กเสมือนร่างกายได้

อยู่ในสภาวะนั6นจริงๆ สามารถศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการบาํบดัรกัษาดว้ยมโนภาพไดที้� 

http://www.mudrashram.com/imagerytechniques1.html

12. SM ย่อมาจาก Sado-Masochism คืออาการทางจิตอย่างหนึ�ง ที�ผูที้�เป็นมีรสนิยมชื�นชอบการถกูกระทาํใหเ้จ็บปวด แลว้

จะมีความสขุ 

ความเป็นมาของ “องคป์ระกอบพื6นฐานแปดประการของสนทนากบัเสียงในตน ภาคไทย”

    ประมาณตน้ปี 2012 ก่อนที�ผมจะไดเ้ดินทางไปพบ ดร ฮลัและซิดรา้ สโตน ณ เถระ ที�บา้นของ

ท่านในแคลิฟอรเ์นีย ประชา หตุานวุตัร ไดแ้นะนาํใหผ้มแปล Basic Elements of Voice Dialogue ซึ�งตีพิมพเ์ป็น

บทนาํในหนงัสือ The Voice Dialogue Anthology ผมรบัปากว่า จะขออนญุาตจากฮลั ครั6นผมไดพ้บกบัฮลั 

และร่วมเรียนรูก้บัหมูค่ณะซึ�งจดัเป็นครั6งสดุทา้ยที�บา้นของท่านในฤดรูอ้นของปีนั6น ผมไดเ้รียนปรึกษาฮลัว่า 

ในบรรดาหนงัสือของเขาทกุเลม่ เลม่ใดนา่จะแปลเป็นไทยก่อนเลม่อื�นๆ ฮลัตอบโดยแทบไมต่อ้งใชเ้วลาคิด

เลยว่า Basic Elements of Voice Dialogue ซึ�งเรียบเรียงประเด็นพื6นฐานสาํคญัของงานนี6 ไวใ้นการเลา่เรื�อง

ชีวิตของทั6งสอง และที�สาํคญังานแปลนี6จะไดต้ีพิมพเ์ผยแพร่ในเพจของวอยซไ์ดอะลอ้คสากล ร่วมกบัภาษา

อื�นอีกหลายภาษา เพื�อแนะนาํใหค้นไทยในอนาคตที�อาจจะสนใจงานนี6ไดเ้ริ�มเขา้ถึงหัวใจของงานจากพื6นฐาน 

นี6เป็นปฐม 

    งานแปลชิ6นนี6นอกจากอาศัยคาํแนะนาํของ ประชา หตุานวุตัรแลว้ ประชายงัไดช้ว่ยแปลเก็บความ

นาํร่องใหก้บัทีมงานอีกดว้ย ทีมงานประกอบดว้ย สชุาดา อศัวหฤทยั  สภุาพร พฒันาศิริ  มณฑิรา อินจ่าย  

อาจารยม์ณฑิราชว่ยแปลในบทที�หนึ�ง พรอ้มกบัเป็นที�ปรึกษาทางวิชาการในภาคไทย คณุสชุาดาไดแ้ปลใน

บทที� ๒ ๓ และ ๗ ๘ โดยผมไดแ้ปลในบทที� ๔ ๕ ๖ คณุสภุาพรไดช้ว่ยเป็นบรรณาธิการเรียบเรียง แกไ้ข ให้

คณุสชุาดาไดจ้ดัรปูเลม่ตามรปูแบบที�ฮลัไดว้างไวใ้นเพจของเขา 

            แมน้เวลาจะลว่งเลยมาจากวนัแรกที�ประชาจดุประกายใหแ้ปลหนงัสือเลม่นี6 แตใ่นวนันี6ทีมงานผู้

แปลตา่งตั6งใจใหง้านนี6สาํเร็จเสร็จลงทนัวนัเกิดของฮลั ในธนัวาคมปีนี6 เพื�อเป็นของขวญัวนัเกิดใหแ้ก่ผูมี้

คณุปูการอย่างยิ�ง ตอ่การเรียนรูช้ีวิตภายในของทีมงาน ดว้ยความรูค้ณุเป็นที�ยิ�ง 

            ภาคภาษาไทยนี6 เป็นความร่วมมือกนัของผูมี้ความรกัในงานวอยซไ์ดอะลอ้ค และเคารพรกัในฮลั

และซิดรา้ผูบ้กุเบิกงานนี6 บทแปลนี6หาใชง่านทางวิชาการไม ่ดงันั6นหากการแปลความตกหลน่ หรือก่อให้

ฉงนสงสยั กรณุาแนะนาํโดยตรงมาที� voicedialoguework@gmail.com จะเป็นพระคณุอย่างยิ�ง หากมีขอ้ 

ผิดพลาดประการใด ผมในฐานะผูป้ระสานงานขอนอ้มรบัผิดและแกไ้ขจดัการตอ่ไป

สมพล ชยัสิริโรจน ์

มะนิลา 1 ธนัวาคม 2014
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