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تقدیم به
استاد بزرگوار

دکتر بهروز بیرشک
به پاس خدمات ارزنده و حضور پررنگش 

در سپهر روان شناسی علمی ایران



  ان بزرگان در بارة اين كتاباز زب
 سيلي واقعيت. درك  قابل يسادگ  بهو  تأثيرگذار شدت  بهكتابي 

تا بتوانيم تغييـر   كند ميكتابي است كه ما را به درونمان هدايت 
موهبتي عزيز به مـا   يراست بهراس هريس . آغاز كنيم جاآن ازرا 

سفر ل گويد چطور در طو اعطا كرد؛ او در اين كتاب برايمان مي
هـاي زنـدگي، همچنـان آگـاه      ها و آرامش طوفان به درونِ خود

 ةمن لحظات روشنگري بسياري را در خالل مطالع. باقي بمانيم
 بخـش  لذتاين كتاب تجربه كردم و خواندن آن برايم به امري 

  .تبديل شد
  پائول گيلبرتدكتر 
  ذهن مهربان نويسندة

  
فقـدان، بيمـاري،   . دير يا زود واقعيت به شما سيلي خواهـد زد 

 به سـراغتان اي  غيرمنتظره طور به ،هاي ديگر خيانت يا بدشانسي
در آن لحظـات اسـت   . كند ميو شما را از درون سست  آيد مي

بـه آن   توانيـد  ميكه اين كتاب خردمندانه همان چيزي است كه 
از تسـكين   تـر  بـيش كـاري  . چنگ بيندازيد تا نجات پيدا كنيـد 

، آمـوزد  مـي اصول نخستين را به شـما   ،دهد ميانجام  دردهايتان
. كنـد  در مرحلة رشد و بازپروري كمكتان ميو  كند ميهدايتتان 

صرف زمان براي مهرباني و آگاهانه رفتار كردن با خـود، درد و  
را تكـريم و بـه معلمـي    هـا   آن ولـي  برد نميرنج شما را از بين 

 تـان ككم توانـد  مياين كتاب . كند ميبراي شما تبديل  تأثيرگذار
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بـه شـما    دنـ توان ميكه درد و رنج فرا بگيريد  را هايي درسكند 
 بـه خـاطر  طرفدار اين كتاب خواهيـد شـد، نـه فقـط     . بياموزند

دانيـد   مـي  كه دوستشان داريـد و  كساني به خاطرخودتان، بلكه 
  .نيز سيلي خواهد زدها  آن دير يا زود واقعيت به

  دكتر استيون سي هيز
   در دانشگاه نوادا، رنو يشناس روانپروفسور اصلي 

  شويد تانيزندگاز ذهن خود خارج شده و وارد  ةنويسند
  

تر  ، عميقاً خردمندانه و از همه مهمكارآمد شدت بهاين كتاب 
چگونه با  دهد ميقابل اجراست و به شما نشان  شدت به
ي دردناكي كه در ها هجرقبا  كنار بياييد؛ »هاي واقعيت سيلي«

راس هريس كتاب . شويم مواجه ميها  آن بازندگي  موانعهنگام 
انسان واقعي بودن به كه  اين راجع بهنوشته است اي العاده فوق

و چگونه  چگونه مشكالت زندگي را حل كنيم ،چه معناست
  . بخش داشته باشيم يك زندگي معنادار و لذت

  آنتوني گرنت دكتر
  ي دانشگاه سيدنمربيگري در  شناسي روانمدير واحد 

  هشت گام تا خوشبختي دةنويسن
  

خـواه و  هم درد و رنـج   مهم نيست چقدر تالش كنيم، ولي باز
از اين رو براي رسيدن بـه حـس    .خزند ميبه زندگي ما  ناخواه

. اسـت ظرفيتي براي مديريت اين درد و رنج نياز  منديرضايت



 7             از زبان بزرگان در بارة اين كتاب      

هـاي   مـدت بـه كمـك ايـده    به دنبال شادماني كوتاهبنابراين اگر 
 گويند، مي كودكانبه  مهدمربيان  فتاده هستيد كهپا ا ساده و پيش

سطح فكـري   خواهيد ولي اگر مي. سراغ كتاب ديگري برويد به
در زندگي خود ايجاد را آگاهي، معناداري و هدف  ثابت از ذهن

كارآمـد در خـود    طور به را كنيد، و توانايي مديريت درد و رنج
. هسـتيد  شبه دنبالرشد دهيد، اين كتاب همان چيزي است كه 

بـه  اميد بسياري دارم كه افراد مختلفـي ايـن كتـاب را يافتـه و     
  .گيرند كار ميه ي آن را بها همنعطف ايد شكلي

  تاد بي كاشدان دكتر
  مثبت شناسي روانكنجكاوي؟ و طراحي  ةنويسند

  
در زمينـه درمـان   مربي قابـل احتـرام و مشـهوري    راس هريس 

دل علمي مـدرن  يك م است؛) ACT( مبتني بر تعهد و پذيرش
خـرد   هـاي  مؤلفهبا  بسياريانسان كه اشتراكات  شناسي رواناز 

، هريس، بـا اسـتفاده   سيلي واقعيتدر كتاب . معنوي سنتي دارد
ي علمي و تجارب شخصي خود، ما را به يك مكالمه ها هاز يافت

خشـن زنـدگي    هاي جنبهاساسي راجع به نحوه مديريت كردن 
وانيـد، از آن لـذت ببريـد و    ايـن كتـاب را بخ  . كنـد  ميدعوت 

  .ايد هيافت تانزندگيمطمئن باشيد گنجي واقعي در 
  نيكالس فورنكهدكتر 

  الفباي رفتار انساننويسنده مشترك كتاب 
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درگيـر يكـي از    ي كهكسكه بايد هر ، و دلسوز تأثيرگذاركتابي 
ماننـد طـالق،   وانـد؛  ختحوالت دشـوار زنـدگي اسـت، آن را ب   

كتاب نايابي است كه هـم  . مرگ عزيزي ، يابيماري، تغيير شغل
  .كاربردپذيرعميقاً شخصي است و هم عموماً 

  جوزف كياروچيدكتر 
  استاديار دانشگاه ولونگونگ 

  هوش هيجاني در زندگي روزمره ةنويسند
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