สามเหลี่ยมของ
การหมกมุนอยู ในตัวเอง
เมื่อเราเกิดมา เรามักจะสนใจแตเรื่องของตัวเองเทานั้น ตัวเรา
คือศูนยกลางของจักรวาล เราไมสนใจในสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจาก
ความตองการพื้นฐานของตัวเราเอง และเราก็มักจะพอใจเวลาที่
ความตองการพื้นฐานของเราไดรับการตอบสนอง ตอมาเมื่อความ
สนใจของเราขยายขอบเขตออกไป เราก็จะเริ่มรับรูถึงสิ่งตางๆ
นอกเหนือไปจากตัวเรามากยิง่ ขึน้ เราคนพบวามีผคู น สถานที่ และ
สิง่ ของตางๆ อยูร อบตัวเรา และสิง่ ตางๆ เหลานัน้ ลวนเติมเต็มความ
ตองการของเราทั้งสิ้น และในจุดนี้เองที่เราเริ่มรับรูถึงความ
แตกตาง และพัฒนาความชอบตอสิง่ นัน้ ๆ เราเริม่ รูจ กั ความตองการ
และการเลือกในสิง่ ทีต่ อ งการ เราคือศูนยกลางของจักรวาลทีเ่ ติบโต
ไมมวี นั หยุด และคาดหวังวาความตองการของเราจะตองไดรบั การ
ตอบสนอง ตัวบงชีค้ วามพอใจของเราคอยๆ เปลีย่ นจากความสมหวัง
ในความตองการพืน้ ฐานไปเปนความสมหวังในความปรารถนาแทน
เมื่อเวลาผานไป ประกอบกับประสบการณตางๆ ที่ไดรับ เด็ก
สวนใหญมกั จะเรียนรูไ ดวา โลกภายนอกไมสามารถตอบสนองความ
ตองการและความปรารถนาของเราไดทงั้ หมด เขาจึงเริม่ ขวนขวาย
หาสิง่ ทีเ่ ขาตองการดวยความพยายามของตนเอง เมือ่ เขาเริม่ พึง่ พา
ผูคน สถานที่ และสิ่งของตางๆนอยลง เขาก็เริ่มเพงความสนใจมา
ที่ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ เขาเริ่มพึ่งพาตัวเองมากขึ้น และเรียนรูวา
ความสุขและความพอใจนัน้ เกิดจากภายใน เขาสวนใหญเมือ่ เติบโต
เปนผูใหญแลว มักจะเรียนรูและยอมรับในจุดแข็ง จุดออน และ
ขอจํากัดของตัวเอง ในบางชวงของชีวิต เมื่อเขาตองการของ
บางสิ่งที่เขาไมสามารถหามาเองได เขาก็มักจะขอความชวยเหลือ
จากอํานาจที่เหนือกวา สําหรับคนสวนใหญแลว การเติบโตถือเปน
กระบวนการธรรมชาติ
แตสาํ หรับผูต ดิ ยาเสพติด พวกเราเหมือนจะหลงทางในระหวาง
นั้น เหมือนกับวาพวกเราไมสามารถหลุดพนจากความเอาแตใจ
ตัวเองเมื่อยังเปนเด็กไดเลย และเหมือนวาเราจะไมสามารถพึ่งพา
ตัวเองไดอยางคนอื่น เรายังคงพึ่งพาทุกอยางรอบตัวเรา และไม
ยอมรับความจริงที่วาเราไมสามารถไดทุกอยางที่เราตองการ เรา
กลายเปนคนหมกมุน อยูก บั ตัวเอง ความตองการและความปรารถนา
ของเรากลายเปนสิง่ จําเปน และเราอยูในจุดทีค่ วามพอใจและความ

สมปรารถนาเปนเรือ่ งยากทีจ่ ะเกิดขึน้ คน สถานที่ และสิง่ ของตางๆ
ไมสามารถทดแทนชองวางในตัวเราได เราจึงตอบโตดวยความ
ขุนเคืองใจ โกรธแคน และความหวาดกลัว
ความขุนเคืองใจ โกรธแคน และความหวาดกลัว กอใหเกิด
สามเหลีย่ มของการหมกมุน อยูในตัวเองขอบกพรองของคุณลักษณะ
ของพวกเราทั้งหมดก็คือรูปแบบของการแสดงออก ซึ่งความรูสึก
เหลานัน้ การหมกมุน อยูในตัวเองคือสาเหตุสาํ คัญของความผิดปกติ
ของเรา
ความขุนเคืองใจคือวิธีที่พวกเราสวนใหญโตตอบกับอดีตที่
ผานมาของเรา มันคือการที่เราหวนนึกถึงแตเรื่องในอดีตซํ้าแลว
ซํ้าเลา ความโกรธแคนเปนวิธีที่เราใชเพื่อรับมือกับเรื่องในปจจุบัน
มันเปนปฏิกริ ยิ าทีเ่ ราไมยอมรับความจริงและยังเปนการปฏิเสธมัน
อีกดวย ความหวาดกลัวเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเวลาที่เราคิดถึง
อนาคต เปนการตอบสนองตอสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น เปนเหมือนฝนราย
เสียมากกวา เรามักจะแสดงอารมณเหลานี้เมื่อผูคน สถานที่และ
สิง่ ของตางๆ (ทัง้ ในอดีต ปจจุบนั และอนาคต) ไมเปนไปตามความ
ตองการของเรา
ในสมาคมผูติดยาเสพติดนิรนาม พวกเราสงมอบวิถีชีวิต
แบบใหมและเครื่องมือในการใชชีวิตชุดใหม ซึ่งก็คือ กระบวนการ
ทั้ง 12 ขั้นตอน เพื่อใหเราปฏิบัติตามทุกขั้นตอนอยางสุดความ
สามารถ ถาเราหยุดใชยาเสพติดและเรียนรูท จี่ ะปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ตางๆ รวมทัง้ นําไปประยุกตใชในทุกๆ ดานของชีวติ เราแลว ปาฏิหาริย
ยอมบังเกิดขึ้นอยางแนนอน เราจะถูกปลดปลอยใหเปนอิสระจาก
ยาเสพติด จากการติดยาเสพติดของเราและจากการหมกมุนอยูใน
ตัวเอง ความขุนเคืองใจจะถูกแทนที่ดวยการยอมรับ ความโกรธ
แคนจะถูกแทนทีด่ ว ยความรัก และความหวาดกลัวจะถูกแทนทีด่ ว ย
ความศรัทธา
ทายทีส่ ดุ แลว โรครายทีเ่ รามีอยูเ ปนตัวผลักดันใหเราตองรองขอ
ความชวยเหลือ ตองถือวาพวกเราโชคดีที่ไดรบั โอกาสให เริม่ ตนใหม
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเปนโอกาสสุดทายแลว ดังนั้น พวกเราตองทําลาย
สามเหลี่ยมแหงการหมกมุนในตัวเองใหได และตองเรียนรูที่จะ
เติบโตเสียที มิฉะนั้นเราก็จะลงเอยที่ความตายแทน

วิธีที่เราโตตอบกับผูคน สถานที่ และสิ่งของตางๆ
แงลบ
แงบวก
ความขุนเคืองใจ
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