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از زﺑﺎن ﺑﺰرﮔﺎن در ﺑﺎرة اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﻛﺘﺎب ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻲ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻋﺘﻴـﺎدآور ،ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ از
روانﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ اﺳﺖ .وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ و ﻛﺮاﻓـﺖ ،دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ واژهﻫﺎﻳﺶ واﺿـﺢ و ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﻛﻨـﺎر
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺮداﺷـﺖﻫـﺎي
ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﺑﺎرة اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ذﻫﻦآﮔـﺎﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳـﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪهام.
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻫﺒﺮت

ﻣﻬﺮاد ﻧﻈﺮي ،دﻛﺘﺮا

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة دﻫﻤﻴﻦ در

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﻮﮔﺎ راﺟﺎ

ﭼﻪ ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ! اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻤﻜﺘﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻓـﻮقاﻟﻌـﺎدهاي درك
ﻛﻨﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ راﻫﻜﺎري اﺷـﺘﺒﺎه ﺑـﺮاي ﺑﺮﻃـﺮف ﻧﻤـﻮدن
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب داﺳﺘﺎنﻫﺎ ،اﺳﺘﻌﺎرات،
ﻣﻘﺎﻻت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد ﻣﻲدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ذﻫﻦ ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ و آن را ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮدي و اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫـﺎ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲﻫـﺎي
ﺷـﺮاﻳﻂ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ ،از زﺑـﺎن روزﻣـﺮه اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮدهاﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻛﻤﻜﺘﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﺧـﻮد ،ﺑـﺎ
ﺛﺒﺎت زﻧﺪﮔﻲﻛﺮدن ﺑﻪ واﺳﻄﺔ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ارزشﻫﺎي ﺧﻮد و
ﺗﻘﻮﻳﺖ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺮدي ﻳـﺎ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﺮد و
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪاي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﺑﻪ رواندرﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
ﻫﺎﻳﺪي اي زﺗﺰز
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﻲ و ﻣﺸﺎوره در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا

ﺟﺪﻳــﺪ ،ﻣﻨﺤﺼــﺮﺑﻪﻓــﺮد و ﻛــﺎرﺑﺮدي .ذﻫــﻦآﮔــﺎﻫﻲ در رﻓﺘﺎرﻫــﺎي
اﻋﺘﻴﺎدآور ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ از ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮدي و
ﺗﺤﻮل ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب از ﻃﺮﻳﻖ اﺳـﺘﻔﺎده
از ﺷﻴﻮهﻫﺎي ذﻫﻦآﮔﺎﻫﻲ ،ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري ،ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي
ﻣﻮردي و اﺳﺘﻌﺎرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ در
ﺑﻬﺒﻮدي ﺧﻮد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮدي اﻳـﺪهﻫـﺎي
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺟﺪﻳﺪ و اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت و ﺣﻘﻴﻘـﻲ را ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨـﺪ.
ﻣﺸﺘﺎﻗﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ را روي ﻣﺮاﺟﻌﺎﻧﻢ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻢ.
ﻓﻴﻠﻴﺲ وﻳﻜﻔﻴﻠﺪ
روانﺷﻨﺎس ،ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﺔ اﻋﺘﻴﺎد و ﺗﺮوﻣﺎ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺘﺎب

زوجدرﻣﺎﻧﻲ در اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻟﻜﻞ

ﻛﺘــﺎب ذﻫــﻦآﮔــﺎﻫﻲ در رﻓﺘﺎرﻫــﺎي اﻋﺘﻴــﺎدآور ،ﺑــﺎ ﺻــﻤﻴﻤﻴﺖ و
ﺑﺮدﺑﺎري ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در درون ﺳﻔﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻓﻬﻤﻴﺪن ﺧﻮد ،ﺧﻮدﭘﺬﻳﺮي ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي و درﻣـﺎن راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت دردﻧﺎك ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ

از زﺑﺎن ﺑﺰرﮔﺎن در ﺑﺎرة اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
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ﺿﺮر ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻛﺎر ﻛﻨﻴﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻛﺸـﻤﻜﺶ
رﻫﺎ ﻛﻨﻴﻢ ،وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ و ﻛﺮاﻓﺖ در زﻣﻴﻨﺔ ﺑﻬﺒﻮدي ،ﻣﻨﺒﻌـﻲ ارزﺷـﻤﻨﺪ
ﺑﺮاي اﻧﺴﺎنﻫﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ اراﺋـﻪ
ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ،از ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ درﮔﻴﺮ
ﺑﺎ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮدي اﻋﺘﻴﺎد و دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﺗﺨﺮﻳﺒﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺳﺘﺎنﻫﺎي آﻣﻮزﻧﺪه ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از اﻳـﻦ روﻧـﺪ را ﺗﻮﺿـﻴﺢ
ﻣﻲدﻫﺪ ﻧﻘﺸﻪاي ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻮرا اي ﻓﻮرﺳﻴﺖ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺸﺎورهرواﻧﻲ در ﻛﺎﻟﺞ ﻣﻮرﭘﺎرك و روانﺷﻨﺎس در
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﺪز ،اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب در
ﻛﺎﻣﺎرﻳﻠﻮ ،ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ

وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ و ﻛﺮاﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺟﺬاب و زﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎده ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺷﻜﻞ اﻧﺮژي اﻋﺘﻴﺎد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ .اﺳـﺘﺮاﺗﮋيﻫـﺎي
ﻛﺎرﺑﺮدي آنﻫﺎ ،ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﻴـﺎدآور
را ﻣﻘﺪور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑـﺎ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﺨـﺮب ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ
ﻣــﻲﻛﻨــﺪ و ﺟﺮﻗ ـﺔ راﻫﻜﺎرﻫــﺎي ﺗﻔﻜــﺮ ﻣﺜﺒــﺖ را ﺑــﺮاي زﻧــﺪﮔﻲ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ در ذﻫﻦ روﺷﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﺳﺘﻴﺴﻲ ﻛﻨﻔﻴﻠﺪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻫﻨﺪﺑﻮك ﭘﺮﺳﺘﺎر روح

ذﻫﻦآﮔﺎﻫﻲ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻋﺘﻴﺎدآور ،ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺳـﺎده اﺳـﺖ ﻛـﻪ
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اﻧﻮاع اﻋﺘﻴﺎدﻫﺎ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ .اﻳـﻦ ﻛﺘـﺎب ﺳﺮﺷـﺎر از اﺑﺰارﻫـﺎ و
ﺑﻴﻨﺶﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ،ﭼﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ درﮔﻴﺮ اﻋﺘﻴﺎدﻧﺪ و ﭼﻪ
آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از آنﻫﺎ ﺳـﻮد ﺑﺒﺮﻧـﺪ .ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن اﻳـﻦ
ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻣﻮردي و اﺳﺘﻌﺎرات اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻧـﺪ ﺗـﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎر را ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﻣﻨﺒﻌﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي اﻓﺮادي اﺳـﺖ
ﻛﻪ در ﭘﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻋﺘﻴﺎدﻧﺪ.
ﻟﻲ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر زوجدرﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮادهدرﻣﺎﻧﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻦدﻳﮕﻮ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮك

ﻛﺘﺎب ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺿﺮوري ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺧﺎﻧﻮاده و زوجﻫﺎ

وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ و ﻛﺮاﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻴﻮهاي روﺷﻦ ،ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﺣﺴﺎﺳﺎت دردﻧﺎك آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻳﺎد ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻦﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﺠـﺎرب ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻧﺠـﺎم رﻓﺘﺎرﻫـﺎي
ﻣﻀﺮ را ﻣﺘﻮﻗﻒ و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﺑﺎارزشﺗـﺮي را وارد زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد
ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ رﻫﻨﻤﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﻫﺮ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻴـﺎد ﻳـﺎ دﻳﮕـﺮ
اﺣﺴﺎﺳﺎت دﺷﻮار درﮔﻴﺮ اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ
ﺗﻤﺎﻣﻲ درﻣﺎﻧﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷـﻴﻮهاي ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد در
داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺷﻮﺷﺎﻧﺎ ﺷﻲ
روانﺷﻨﺎس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ذﻫﻦآﮔﺎﻫﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖدرﻣﺎﻧﻲ در
ﺳﻦ دﻳﮕﻮ

از زﺑﺎن ﺑﺰرﮔﺎن در ﺑﺎرة اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
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ﻛﻪ درﮔﻴﺮ اﻋﺘﻴﺎدﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ .ﻛﺘﺎب ذﻫﻦآﮔـﺎﻫﻲ
در رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻋﺘﻴﺎدآور ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﻣﺎنﻫﺎي ﻣـﺎ در زﻣﻴﻨـﺔ اﻋﺘﻴـﺎد و
رﻧﺞ ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از آن را ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﻛـﺮده اﺳـﺖ .اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه،
ﺷﻴﻮهاي ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ از
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻌﻲ ﻛﺮدن )ﺷﻜﺴﺖﺧﻮردن( ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨـﺪ ،از درد ﻛﺸـﻴﺪن
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷـﻜﻠﻲ ﻛـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر آن را دارﻧـﺪ ،ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ
ارزشﻫﺎ و رﻫﺎ از ﻣﺎدهاي ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻴﺎد دارﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳـﻦ
ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻀﺎوت ﻧﻜﺮدن ﺧﻮد و ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد
در زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﺪي اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺟﺎن ار ﻣﻚ ﻛﻮﻳﻴﺪ
رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ در ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،VA
ﭘﺮﻓﺴﻮر روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﮔﺮوه روانﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،و

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺘﺎب ذﻫﻦ ﺻﻠﺢآﻣﻴﺰ

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺑﺎرة اﻋﺘﻴﺎد را ،ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي از درد ﻋﺎﻃﻔﻲ
ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ .و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اراﺋﻪدﻫﻨﺪة اﺑﺰارﻫﺎي ذﻫﻦآﮔﺎﻫﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدي از رﻧﺞ و اﻋﺘﻴﺎد ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻣﺘﻴﻮ ﻣﻚ ﻛﻲ
ﭘﺮﻓﺴﻮر در ﻣﺆﺳﺴﻪ راﻳﺖ در ﺑﺮﻛﻠﻲ ،ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺘﺎب

اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت
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