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تقدیم به

آن دسته از روان شناسان ، روان پزشكان و 

مشاوران ایراني كه ذهن آگاهانه پندار نيك، 

گفتار نيك و كردار نيك را در تعامالت خود با 

مراجعان و همكاران به كار مي گيرند.



  از زبان بزرگان در بارة اين كتاب
، تركيبـي برجسـته از   آوراعتيـاد  رفتارهاي در آگاهي ذهنكتاب 
ويليامز و كرافـت، دسـتورالعملي   . استشناسي و معنويت  روان

و هوشـمندانه در كنـار    يش واضـح ها كه واژهاند  نوشتهپيشرفته 
هـاي   برداشـت تـرين   در اين اثر برجسته. اند هيكديگر قرار گرفت

تركيـب   آگـاهي  ذهني قدرتمند ها اعتياد با روش بارةدر  كنوني
است كه در ايـن   ميمنسج هاي بسيار كتابيكي از . شده است

  .ام ها خوانده سال
  مايكل هبرت

 دهمين درنويسندة
  مهراد نظري، دكترا
  مدير مؤسسه يوگا راجا

  
اي درك  العـاده  فـوق كند به طـور   مي تاناين كتاب كمك! چه موهبتي

يد چگونه اعتياد به شكل راهكاري اشـتباه بـراي برطـرف نمـودن     كن
، استعارات، ها اين كتاب داستان. شود برده مي به كاراحساسات منفي 

دهد چگونه با  كه به شما ياد مي شود را شامل ميمقاالت و اقداماتي 
منبعي براي بهبودي و انجام كارهـا  را ذهن خود دوست باشيد و آن 

ي هـا  ويسندگان اين كتاب براي توضـيح پيچيـدگي  ن. در نظر بگيريد
 بـه طـور  و  انـد  ، از زبـان روزمـره اسـتفاده كـرده    هـا  شـرايط انسـان  

 كنند براي پذيرش احساسـات خـود، بـا    مي تانسيستماتيك كمك
ي خود و ها احترام گذاشتن به ارزش ةبه واسطكردن  ثبات زندگي

. رين كنيدو تم بگيريدياد هاي الزم را  مهارتتقويت روابط خود 
فردي يـا گروهـي مطالعـه كـرد و     به شكل توان اين كتاب را  مي
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  .استدرماني  روانعالي براي افزودن به  اي ضميمههمچنين 
  هايدي اي زتزز

  مدير كلينيك خدمات رواني و مشاوره در دانشگاه كاليفرنيا، سانتا باربارا
  

 رفتارهــاي در آگــاهي ذهــن. و كــاربردي فــرد منحصــربهجديــد، 
براي  است كه هاي غربي و شرقي ، تركيبي كارآمد از شيوهآور اداعتي

كمك به افراد درگير با اعتياد در يافتن مسيري به سمت بهبودي و 
نويسندگان اين كتاب از طريق اسـتفاده  . استطراحي شده  تحول

هـاي   ي شناختي رفتاري، نمونـه ها ، تمرينآگاهي ذهنهاي  از شيوه
خوانندگان را به شـركت فعاالنـه در   موردي و استعارات مربوطه، 

هـاي   ايـده بـراي بهبـودي   اين كتاب . كنند بهبودي خود تشويق مي
اي  بـه گونـه  كند كـه   كارآمد ارائه مي يخالقانه و جديد و ابزارهاي

. و حقيقـي را تسـهيل كننـد    مـدت بلندتا تغييرات  اند هطراحي شد
  .ال كنماعم منها را روي مراجعا تر اين شيوه مشتاقم هرچه سريع

  فيليس ويكفيلد
شناس، متخصص در زمينة اعتياد و تروما و نويسندة مشترك كتاب  روان

  درماني در اعتياد به الكل زوج
  

، بــا صــميميت و آوراعتيــاد رفتارهــايدر  آگــاهي ذهــنكتــاب 
بردباري، خواننده را مرحله به مرحله در درون سفري به سمت 

درمـان راهنمـايي    و پذيري ، خودپذيري، مسئوليتفهميدن خود
بـه  شـوند   چگونه احساسات دردناك باعـث مـي  كه  اين. كند مي
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خود كار كنيم و چگونه خود را از اين كشـمكش   ضرر سالمت
منبعـي ارزشـمند    ،بهبودي ةدر زمينو كرافت  زويليامرها كنيم، 
كننـد ارائـه    كمك مـي ها  آن و درمانگرهايي كه به ها براي انسان

بهداشت روان، از نقاط عاطفي درگير  براي متخصصان. اند هكرد
به همراه ، تخريبگربا روند بهبودي اعتياد و ديگر رفتارهاي خود

ي آموزنده كـه هـر مرحلـه از ايـن رونـد را توضـيح       ها داستان
  .ارائه شده استاي جامع  نقشه دهد مي

  لورا اي فورسيت
شناس در  رواني در كالج مورپارك و روان استاد راهنماي مشاوره

انگاه خصوصي افراد مبتال به ايدز، افسردگي و اضطراب در درم
  كاماريلو، كاليفرنيا

  
، چگونگي تغيير زباني سادهجذاب و  لحنويليامز و كرافت، با 

ي هـا  اسـتراتژي . دهنـد  مـي  شكل انرژي اعتياد را به شما نشـان 
 اعتيـادآور متمايل به ي ها بررسي دقيق شخصيت ،ها آن كاربردي

، بـا پيـدايش رفتارهـاي مخـرب مقابلـه      ستا را مقدور ساخته
نــدگي بــراي زرا راهكارهــاي تفكــر مثبــت  ةكنــد و جرقــ مــي

  .ندك قدرتمندتر در ذهن روشن مي
  استيسي كنفيلد

  هندبوك پرستار روحنويسندة 

كـه   اسـت ، كتابي كارآمد و سـاده  آوراعتياد رفتارهايدر  آگاهي ذهن
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شـار از ابزارهـا و   ايـن كتـاب سر  . كنـد  اعتيادها را تشريح مـي انواع 
ند و چه د، چه افرادي كه درگير اعتياديي است كه تمامي افراها بينش
نويسـندگان ايـن   . سـود ببرنـد  ها  آن توانند از مي يي كه نيستند،ها آن

تـا   انـد  هي موردي و استعارات استفاده كردها از مثال به خوبيكتاب 
افرادي اسـت  اين كتاب، منبعي ارزشمند براي . مفهوم كار را برسانند

  .ندي جديد غلبه بر اعتيادها كه در پي يادگيري مهارت
  لي ويليامز

ديگو و نويسنده مشترك  درماني در دانشگاه سن درماني و خانواده پروفسور زوج
  ها هاي ضروري ارزيابي براي درمانگران خانواده و زوج مهارتكتاب 

  
گـونگي  و مختصر چ مشفقانهاي روشن،  ويليامز و كرافت، به شيوه

را به خوانندگان ها  آناحساسات دردناك  آمدن ه و به وجودمشاهد
چگونـه تجـارب حـال    كه  اينخوانندگان با يادگيري . دهند مي ياد

تواننـد انجـام رفتارهـاي     مي حاضر خود را تحمل و بررسي كنند،
تـري را وارد زنـدگي خـود     ي باارزشها مضر را متوقف و انتخاب

با اعتيـاد يـا ديگـر    كه  يهر فرد ةه كتابخاناين رهنمود بايد ب. كنند
 ةطور به كتابخان و هميندرگير است اضافه شود احساسات دشوار 

بـه افـراد در    مـؤثر اي  شـيوه به  خواهند مي تمامي درمانگرهايي كه
  .كنند كمكتر  تر و سالم كاملداشتن زندگي 

  شوشانا شي
درماني در  ناختآگاهي مبتني بر ش شناس باليني با تمركز روي ذهن روان

  سن ديگو
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تمـامي افـرادي   آوردند كه  به وجودابزاري  ويسندگان اين كتابن
 آگـاهي  ذهنكتاب . توانند از آن استفاده كنند مي ندكه درگير اعتياد

اعتيـاد و   ةي مـا در زمينـ  ها ، بهترين درمانآوراعتياد رفتارهايدر 
ايـن شـيوه،   . رنج عـاطفي ناشـي از آن را يكپارچـه كـرده اسـت     

كنـد از    مـي  اي گام به گام است كـه بـه خواننـدگان كمـك     شيوه
عبور كننـد، از درد كشـيدن   ) خوردن شكست(سعي كردن  ةمرحل

دارنـد، مطـابق بـا     آن راي كـه انتظـار   به شـكل جلوگيري كنند و 
ايـن  . اي كه به آن اعتياد دارند، زندگي كنند و رها از ماده ها ارزش

ردن خود و پذيرش خود كتاب با تمركز روي موضع قضاوت نك
و تغيير رفتارهاي خود، به خوانندگان  ها در زمان مواجه با چالش

  .دهد ارائه مي ابزارهايي كليديان شزندگيتغيير  براي
  جان ار مك كوييد

، VAرئيس انجمن سالمت رواني در سان فرانسيسكو مركز پزشكي 
يفرنيا، و پزشكي دانشگاه كال شناسي باليني در گروه روان پرفسور روان

  آميز ذهن صلحنويسندة مشترك كتاب 
  

كه تا حد زيادي از درد عاطفي  ، اعتياد را در بارةحقيقت  اين كتاب
 آگاهي ذهنابزارهاي  ةدهند ارائه و نهايتاً. كند بيان مي ،شود مي ناشي
  .كند كه اين ابزارها به بهبودي از رنج و اعتياد كمك مي است

  متيو مك كي
رايت در بركلي، كاليفرنيا، و نويسنده مشترك كتاب  پرفسور در مؤسسه

   افكار و احساسات
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