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 انتشار این مقاله با ذکر منبع و رعایت حقوق مترجم بالمانع است
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 چرا قضاوت نکنیم

تالش می کنید خودتان یا شخص دیگری را  هموارهآیا 

 ببخشید؟

 ؟در حال قضاوت خود و یا دیگران هستیدهمواره آیا 

از سراسر جهان، یکی از بهترین  مراجعدر کار با صدها 

ام این بود که خود و دیگران را هایی که آموخته درس

 قضاوت نکنم. 

در اینجا چهار دلیل که چرا قضاوت نکنیم آمده است، که 

تر را نسبت به خودتان و امیدوارم دیدگاهی مهربانانه

 دیگران پرورش دهد. 

قضاوت  نادرستتوانیم رفتارها را ما می کند.ما رفتارمان را کنترل می گذشته خاطرات زیادی از .1

دانیم آن شخص از چه مسیری عبور کرده داشته باشیم، زیرا نمی شفقتکنیم، اما نسبت به شخص 

خواستید به دفعاتی فکر کنید که مورد قضاوت قرار گرفتید، و می درستتا او را به آن نقطه برساند. 

وقتی مردم خودشان  ."کنمدانستی که چرا اینطور رفتار میشناختی، میاگر واقعاً من را می"بگویید 

گذارند، همواره تحت تأثیر شان را با من در میان میزندگیهای کنند و داستانرا برای من افشا می

اند واقعاً قلب را گیرم، و نه قضاوت. آنچه که بعضی از مردم از سر گذراندهمهربانی و تحسین قرار می

 د. آوربه درد می

بعضی  شود.شیمیایی کنترل می دانند که چه مقدار از رفتار ما توسط عوامل زیستدانشمندان نمی .2

روند. من با این جمله به صورت مطلق آزاد نداریم خیلی فراتر می ها ارادها این ادعا که ما انسانب

آن مقداری را که عوامل دیگر ما را تحت تأثیر  شود که فرد به وسیلهمخالفم، اما این گفته باعث می

وانیم نسبت به خودمان و تکنند مورد مالحظه قرار دهد. یقیناً ما میدهند یا حتی کنترل میقرار می

دهیم دیگران مهربان باشیم هنگامی که پی ببریم که همیشه کنترل کامل هر آنچه را که انجام می
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 نداریم. )این مسئله به طور ضمنی به گفته

آنچه را "گردد، برمی 7 سنت پاول در آیه

دهم، و دانم باید انجام دهم انجام نمیکه می

انجام دهم انجام  دانم نبایدآنچه را که می

  .("دهممی

، دانشمندان 2 مورد شمارههم راستا با  .3

اکنون در حال کشف عامل تأثیرگذار 

ها  تریلیون دیگری هستند: میکروبیوم.

های ما کنند، و در حال ارتباط با سلولباکتری وجود دارند که رویِ و درون بدن ما زندگی می

 ما مقداری را که، برای مثال، طور دانشمندان. هستم، و همین هستند. من کامالً مسحور میکروبیوم

-نمی ،گذرد هستنددر حال تأثیرگذاری بر آنچه که در جسم و مغز ما می ها(زابیماری) ها پاتوژن

 دانیم که تأثیری وجود دارد. دانیم، اما می

ها در دانیم که آسیبما اکنون می های قبلی است.از نسل "انتقال ژنتیکی"ها،  این عالوه بر همه .4

های بعدی منتقل شوند. این خاطرات موروثی یکی از به نسل DNAتوانند از طریق یک نسل می

 تواند بسیار بزرگ باشد. چیزهایی هستند که من بر روی مراجعانم آزمودم. تأثیر این خاطرات می

 

-کردم )من دقیقاً مینسلی از مادرم کار می مثالی از زندگی شخصی خودم: من داشتم روی یک خاطره

مادرم چیست؛ ما مجبور بودیم این خاطره را در او نیز التیام بخشیم(، و وقتی آن خاطره  دانستم که خاطره

طور نبودند )و در مسیر خوبی قرار گرفتند(.  التیام یافت، یک مانع موفقیت برایم آشکار شد و چیزها دیگر آن

 بود.  نم تطور واضحی علت مانع موفقینسلی به  آن خاطره

/ ذهن هشیار روحآورند، اگرچه )که روح و جسم شما به خاطر می "خاطرات پنهان"خاطرات نسلی یا دیگر 

 . هستند شما مسائل سرسختشما ممکن است به خاطر نیاورند( اغلب علت 

من این را مسحورکننده یافتم  ."قضاوت نکنید، که مبادا مورد قضاوت قرار گیرید"گوید، مسیح میحضرت 

 گوید تا هر چیز دیگری. کند، او بیشتر در مورد خود آنها میکه وقتی کسی استهزاء، قضاوت، یا مسخره می

چهار مورد باال هستند، که هر وقت با شما  در واقع، بیشتر اوقات، بیشتر مردم آنقدر غرق در یک یا همه

 خودشان است.  ها دربارهآن گستاخی در مورد شما نیست. همه کنند در واقع اصالًگستاخانه رفتار می
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ها جریان دارد.  آید قضاوتی است که در آنهای اجتماعی خوشم نمییکی از دالیلی که من خیلی از رسانه

خوانند. ممکن است دیگران شما را قضاوت کنند، یا شما خودتان را به های اجتماعی قضاوت را فرا میرسانه

 ی در تقابل با دیگران قضاوت کنید. اگونه

ام، من یک آگهی پست کردم در مورد روشی که شرکت گاز ما را در همسایگی زنی اخیراً در یک گروه گپ

ها به مان داشته باشیم، و بعضیمجبور کرده که اجازه دهیم یک گازسنج هوشمند بر روی کنتورهای

های مربوط به توانند سبب نگرانیهای هوشمند میگازسنجدادند که به این احتمال که اطالعاتی ارجاع می

سالمتی شوند اشاره داشت. بعضی از مردم از من تشکر کردند، اما دیگران مرا قضاوت و استهزاء کردند. آن 

کردم و آن  آرامشآنها آرزوی  قضیه به من کمک کرد تا حقایق باال را به خودم یادآوری کنم. من برای همه

 شتم و گفتم که کارم با این پست تمام شده است. پست را بردا

پدر، آنها را ببخش، زیرا "گوید، هایی که مرتکب نشده بود میمسیح بر باالی صلیب به خاطر جرمحضرت 

 بخش.  چقدر درست. و چقدر رهایی "کنند.دانند دارند چکار میآنها نمی

 


