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 مترجم سخن

را به ما عطا فرماود. ایان   « هر بار... یك زندگی!»د حمد و سپاس خدای را که همت ترجمه اثر ارزشمن
های راهنمایی و مشااوره، اثاری بسایار تیثیرگاوار و      های رایج مهار  کتاب با نگاهی متفاو  از نمونه

شناسی، مشااوره، ماددکاری اجتمااعی و همنناین،      کاربردی برای دانشجویان و همکاران گرامی روان
 های پایه و مداخال  اصلی کار با مراجعان متمرکز است.  ر علوم تربیتی است که بر کاربرد مها
ای طراحی شده است که عالقمندان بتوانند آن را طوری انجام دهند کاه   روند مطالب کتاب به شیوه

هاای کتااب، تیکیاد     ها تبدیل شود. از این جهت در تماام بخاش   به تدریج، به عنصری از شخصیت آن
های آموزشی، بالینی و زندگی شخصای   ها در موقعیت دن این مهار های به کار بر نویسندگان بر روش

 است.
هاا ، فناون،    ای از راهبردهاا، مهاار    هاای مشااوره، دانشاجویان باا گساتره      در بیشتر کتب مهار 

شوند که ممکن است هدف ابتدایی نویسندگان از مطالعاه آن اثار را از    مداخال  و راهکارها روبرو می
تالش بر این باوده اسات کاه ارتباا  باا      « هر بار... یك زندگی!»ت، در کتاب دست دهند و از این جه

اناد و موضاوعا     ها طوری صور  پویرد که احساس کنند فهمیده شاده  رسانی به آن مراجعان و یاری
 عمده که باعث مراجعه شده است را توضیح دهند.

تاری را   دگان، اهداف بازر  ای خوانن در فرایند رشد شخصی و حرفه« هر بار... یك زندگی!»کتاب 
تار بتواناد    های یاورانه راحت کند که متخصص حرفه کند و زبان ساده و کاربردی آن کمك می دنبال می

 تغییر در مراجعان را تسریع کند.
 های مهم کتاب عبارتند از: ویژگی

  ریزی درمان ها و موضوعا  اصلی مرتبط با طرح معرفی ترکیبی مهار 

 های شناختی، سااختاری   های نظریه رسانی با ادغام ویژگی عمومی یاری استفاده از یك الگوی
 گرا و انسان

 ها گستردگی موضوعا  و نمونه 

  های جدیدتر و مداخال  مختصر گری سنتی با مهار  های یاری تکمیل مهار 

 های کالسی تناسب با تکالیف، ساختارها و فعالیت 
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 های اول شخص های موردی و گزارش ارایه نمونه 

 های کاربردی های انعکاسی، تکالیف خانه و تمرین عرفی فعالیتم 

 گونه همراه با شوخی ارایه سبك داستان 

 های خود ارزیابی  ارایه تمرین 

 
 با احترام      

 همکاران               دکتر میرسعید جعفری و                                                                                                 
Sfbt.ir@yahoo.com          
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 پیشگفتار

پایاه و ماداخال     ۀهای مشاور مهار  ۀدربار یا دو دورهیك  ،کارشناسی و کارشناسی ارشد های برنامه
درماانی،   ، خاانواده ر اجتماعی، مشااوره کا هایی چون:   حیطهدنده ارائه میهای مختلف  حیطهدرمانی در 

، مراقبات معناوی،   هاای مارتبط رپرساتاری، آماوزش     کاربردی، خدما  انساانی، و زمیناه   یشناس روان
ها اسات، زیارا بارای تماام      ترین واحد در برنامه مهم های مشاوره، مهار گویند که  برخی میپزشکی(. 

کالسی برای مبتدیان است کاه در آن  « هر بار... یك زندگی!. »کند ایجاد میای  هپای ،کارهای متخصصان
 .گیرند در دنیا را یاد می ایجاد تغییر ۀرسانی و جوهر یاری اصلیهای  مهار 

دانشجویان  ،ها آن عملی هستند تا در ۀمحور بوده و یك تجرب ها، تمرین مهار  های آموزشی کارگاه
هاای   رسانی به دیگران را یاد بگیرناد و هام ایان رفتارهاا و ماداخال  را در موقعیات       اریهم اصول ی

برای شرو  مصاحبه،  های الزم مهار کنند. هدف این است که دانشجویان را با  سازی شده تمرین شبیه
تجهیاز کنایم. اک ار     ،بندی شده منظم، و مداخال  مؤثر سازمان و تشخیص ، ارزیابیریزی درمان برنامه
قرار دارند، اما برای اینکه واقعاً  اصلیرسانی  های یاری در مرکز مهار  موکور، رسانی های یاری فعالیت
ی بار روی  های م بت با روش کنیم تاکامل تلفیق  ۀیك نقششیم، باید این راهکارها را در با یمؤثر مشاور
را تشاویق   هاا  آن آموزد، بلکاه  . این کتاب نه تنها مداخال  پایه را به دانشجویان میبگوارند تیثیرافراد 
 ببرند. کار  به ممکن  ترین روش درتمندترین و اخالقیبا ق را ها این مهار تا  کند می

 عنوان کتاب ۀدربار

ی را مانعکس کناد کاه مساتلزم     تار  بزر  تا تصویر است عنوان این کتاب با تیمل زیادی انتخاب شده
سابك،  هام  های درمانی در بافت خاصی به کاار گرفتاه شاده کاه      کردن به دیگران است. مهار  کمك

های منحصار باه فارد     فرضیا ، نیازها و ویژگی در بر بگیرد و هم را عامل درمانگر ۀو نظری شخصیت
 ۀشاوند. رزمینا   . ابعاد بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارند که به این تصویر وارد میامل شودرا ش مراجع

هاای   کند، هویت ای که بین متخصص و مراجع رشد می دهد، نو  رابطه خاصی که در آن کمك رخ می
هاا اساتفاده و    ، و متغیرهای مشابه، هر کادام بار اینکاه چگوناه مهاار      مشاوره ۀفرهنگی اعضا، مرحل

ماان را وساعت ببخشایم تاا ساایر       های درمانی مهار  ۀگوارند.( حتی اگر حیط می تیثیردریافت شوند، 
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مان را نشان دهیم، کاافی   العاده عوامل بالینی را نیز در بربگیرد، باز هم برای اینکه به مبتدیان قدر  فوق
 نیست.

تجربیاا  خودماان در    که حاصال وجود آمده هایی به  ، از بحثهر بار... یك زندگی!عنوان کتاب، 
هاای آموزشای کاه ماا شارکت       ها، و متون موجود در کارگااه  آموزش بوده است  ها مهار  های کارگاه
 احساسا  و ایجاد اهداف، متمرکز شده بودند که ما به قدری بر یادگیری چگونگی انعکاسکردیم،  می

هدف ما این بود کاه   کنیم. چیست و برای انجام چه کاری تالش می فراموش کرده بودیم واقعاً هدفمان
 تاوان حاصال   شان به وجود آورند. این تغییرا  را مای  به افراد کمك کنیم تا تغییرا  زیادی در زندگی

 در زندگی فرد های کاربردی دانست، اما اک ر اوقا  موارد دیگری باعث ایجاد تغییر گیری مهار کار به
 است. نبوده و مختص مراجع شوند که لزوماً مربو  به مشاور می

خاصی به شما کمك کرده است. احتمال دارد که ایان فارد    به زمانی فکر کنید که یك فرد با روش
مسایله ایان اسات کاه      هایی را به کار برده باشد که برای وارد شدن به درون شما مفید بوده، اما مهار 

تان، اهمیت و احترامای کاه احسااس     رکیفیت رابطهد دیگری است. آورید، موار آننه که شما به یاد می
های جدید  هایی برای کشف ایده کردید، مرزهایی که به شما کمك کرد تا احساس امنیت کنید، فرصت

در  و نفاوذ  دارند، اماا بارای ایجااد تغییار     رسانی سهم زیادی در این رابطه های یاری البته، مهار  و...(
 کننده نیز ضروری است. های شخصی کمك ویژگیبه تنهایی کافی نیستند   مراجع

نیااز داریاد را    و درماان  ما در این کتاب این است که مطالبی که برای انجام مشااوره  ۀاگرچه وظیف
و  «1باودن » ۀکاردن باه ماردم درباار     دهیم، اما خواهان یادآوری این نکته نیز هستیم کاه کماك   آموزش

در زندگی افراد اغلب طباق یاك مسایر     است. به عبار  دیگر، ایجاد تغییر به یك اندازه 2«کردن عمل»
عاالی انجاام    خیلای کارهاا را   ۀوجود دارند که شما هم هایی انزمدهد.  بینی رخ نمی خطی و قابل پیش

که شما کار خیلی آید  پیش میدهید. شرایط دیگری نیز  توانید مقاومت فرد را کاهش  ولی نمی ،دهید می
 گیرد.  قرار می تیثیرعمیقاً تحت  مراجع امااید،  کمی انجام داده

دهید و چرایای انجاام کاار     کاری که انجام می تر بزر ز بر بافت تان را برای تمرک برای اینکه توجه
باشد.  نیز بخش حفظ کنید، عنوانی انتخاب کردیم که نه فقط شاعرانه و مهیج باشد، بلکه امیدواریم الهام

ای وجود  ، یکی از تفسیرهای یهودی باستان که در قرون سوم تا ششم نوشته شده است، گفته3در تلمود
هاا،   دوسات  ناو  « اده اسات. را نجاا  د  دنیاا  تمام یکه یك زندگی را نجا  دهد، گوی کسی»دارد که 
  تشویق به کماك  کنند تا مردم را یاسی، و رهبران اجتماعی و موهبی از این ایده استفاده میهای س چهره

                                                           
1. being 
2. doing 
3. Talmud 
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نفر به دیگران رحتی اگر فقط بر یك   مان در کمك اصلی این است که با وقف زندگی ۀ. ایدنمایندبیشتر 
شوید، شغلی است که در  دهیم. شغلی که برای آن آماده می بگواریم( بخشی از جهان را نجا  می تیثیر

 هر بار... یك زندگی!. آن جهان را نجا  خواهید داد...

 های منحصر به فرد این کتابویژگی

. ایان  باشدر بسیار کاربردی و دانشجو محو به این منظور طراحی شده است که« هر بار... یك زندگی!»
نیااز   هاا  آن با مراجعاان باه  است که برای آغاز مالقا   اصلیهای پایه و مداخال   کتاب شامل مهار 

هاا را بخشای از کسای کاه      رآن را درونی کنید ها آن ما به صورتی است که بتوانید ۀارائ دارید، و روش
تیکید  ،کتاب های تمام بخشگیرد.( در  می هستید بسازید، نه فقط هنگامی که کارتان مورد سنجش قرار

 تان است.  ها در کار و زندگی های به کاربردن این مهار  بر روش
شماری که افراد  دهند  در واقع کارهای بی اگرچه بیشتر محتوای کتاب را موارد کوچکی تشکیل می

بر تصویر  هر بار... یك زندگی،دهند، اما  شان انجام می در زندگی مراجعان رسان برای ایجاد تغییر یاری
، هاا  مهاار   صحبت کردیم، متمرکز است. اک ر اوقاا  در کتاب آماوزش   اش  درباره که قبالًی تر بزر 

 هاای درماان   شناسی، و گزیناه  ها، مداخال ، راهکارها، روش ها، تکنیك دانشجویان با تنوعی از مهار 
تمام ایان   ۀاولی شان چیست  هدفشوند که ممکن است فراموش کنند که هدف و غرق می چنان بمباران

اناد و   تاا احسااس کنناد کاه فهمیاده شاده       اسات  ها آن مطالب، برقراری ارتبا  با مراجعان و کمك به
از  هر باار... یاك زنادگی   شان شده است را توضیح دهند. در مقابل،  موضوعا  عمده که باعث مشکل

تغییار در ماراجعین را    دانشاجویان کماك کناد کاه     به کند تا ای و زبان روزانه استفاده می لحن محاوره
 تسهیل کنند. 

 های مهم این کتاب عبارتند از: سایر ویژگی
 ریزی درمان. ها و موضوعا  اصلی مرتبط با برنامه ترکیبی مهار  درمان 

 و  2، سااختاری 1هاای شاناختی   هاای نظریاه   ی که ویژگای رسان عمومی یاری استفاده از یك مدل
 هاا  آن های بالینی را با های متفاو  و سبك را ترکیب کرده است و تنوعی از زمینه 3گرایانه انسان

 دهد.  تطبیق می

 شود، به قدری که متوجه شوید کاه   تزریق می فرایندهای مختلف این  موضوعا  متنو  به جنبه
 های فرهنگی چقدر اهمیت دارد.  هایتان با نیازهای خاص مراجعان و گروه ر تطابق مها

                                                           
1. Cognitive theories  
2. constructivist  
3. humanistic 



 

«12» 

 

  هاای جدیادتر و ماداخال  مختصار ماؤثرتر تکمیال        رسانی سنتی با مهار  های یاری مهار
 شوند. می

  هاای خااص در    را در حیطاه  هاا  آن توانیاد  های اصلی متبحر شدید، می پس از اینکه در مهار
 به کار ببرید.  1های مشورتی ا فعالیتها، کار خانواده، ی گروه

 چگونه فکر  ها آن دهند توجه کرد، و هم به اینکه هم باید به کار مؤثری که متخصصان انجام می
را برای ابهام، پینیدگی و  خود کند تا تحمل ر به شما کمك میکنند. این کا کرده و احساس می
 تردید افزایش دهید.

 ها به  این مهار  های کالسی همراه است تا در تمرین فعالیت این کتاب با تکالیف، ساختارها و
 شما کمك کند و به مدرسان در سازماندهی به دروس یاری رساند. 

 دارد. های موردی و گزارشا  اول شخص، این موارد را زنده نگه می م ال 

 هاای   کناد تاا ایاده    میهای کاربردی به شما کمك  های انعکاسی، تکالیف خانه و تمرین فعالیت
 های کاری و زندگی به کار ببرید. را سریعاً در حیطه ها آن تان را به وجود آورید و شخصی

 های کاربردی استفاده کارده اسات تاا در     لحن داستانی این کتاب از شوخی، ن ر جواب و م ال
 داشته باشید. یادگیری، اشتیاق، هیجان، و تفریححین 

 هاای   اسات تاا بتوانیاد آن دساته از ارزش     2های خودارزیابیفراینداز های ما با استفاده  آموزش
 گوارند را بررسی کنید. می تیثیرتان که بر رفتار بالینی  های اخالقی شخصی و انتخاب

 محتویات

 اینکاه بارای مراجاع    ۀکنیم. دربار را به شما معرفی می افرادکردن به  کمك درکلی  فراینددر فصل اول، 
 هوا  دگرگوونی و شرایطی که تحات آن   کردهصحبت  ،کند پیدا می افتد که تمایل به تغییر چه اتفاقی می

پردازد که تحات   هایی می به گسترش چهارچوب 2فصل .  کنیم را بیان می شود تر انجام می بسیار راحت
های اخالقی،  شوند، از قبیل زمینه ه کار گرفته میهای مختلفی ب های درمانی با توجه به زمینه آن، مهار 

هاایی   بهتار اناوا  موضاوعا  و نگرانای     فرهنگی، اجتماعی و فردی. این فصل چهارچوبی برای درک
  .آورند می با خودشان به جلسا  مشاوره افرادکه  کند فراهم می
های درماانی   کند که مهار  ور  خالصه بیان میرا به ص ای های مفهومی عمده چهارچوب 3فصل 

هاای   دورهسایر ها را در  نظریه ۀفشرد ۀدانشجویان مطالع . الزم به ذکر است کهشوند استنتاج می ها آن از

                                                           
1. Consultation activities  
2. Self-assessment  
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را باه ایان    کنیم مهم این است که کاربردهای مشاوره کنند، در حالی که ما فکر می دریافت میآموزشی 
تر شود، بلکه بدانید که چارا   دهید آسان کاری که انجام می که نه تنها درک نحویبه  ،د بزنیمها پیون مدل

 دادن آن کار هستید.   در حال انجام

رسانی اصلی که برای ایجاد و حفاظ   های یاری های بعدی مهار  از این بررسی اجمالی، فصل پس
(  5فصول  ر موضوعا  مراجاع  و تشخیص   ارزیابی(4 )فصلکند  روند را معرفی می روابط به کار می
 فصول تار ر  عمیق (  ارتقای درک6فصل آوری اطالعا  معنادار ر های ارائه شده و جمع کشف شکایت

هاایی بارای حفاظ     مهار  (9فصل فصل آخر این بخش رو ( 8فصل به عمل ر (  و حرکت از بینش7
 کند. و ارزیابی نتایج مطرح می فرایند

توجهی  همپوشی قابل برند، میکار  به هایی که متخصصان در طول جلسا  فردی اگرچه بین مهار 
رسان تخصصی نیز وجود دارند که مطالبی  وجود دارد، اما برخی راهکارها، مداخال  و رفتارهای یاری

دهاد، و   را پوشش می 1درمانی های خانواده مهار  10فصل د. نکن اید را تکمیل می یاد گرفته لحا تابهکه 

پایان مطالاب را باه ارمغاان     ،کند. فصل آخر گروه را بررسی می های رهبری ترین مهار  مهم 11فصل 
 د.نمای و رشد بیشتر فراهم می آورده و ساختاری برای آموزش

 
  

                                                           
1. Family therapy  
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 نویسندگان ۀدربار

کار نوشته است: ی درمانگران، مشاوران، و معلمان برا درمان ۀکتاب دربار 50بیش از  1جفری ای.کاتلر
(، 1996ر هاا  زباان اشاك  (، 1994ر ماورای سرزنش(، 1993ر درمانگربودن(، 1992ر2با مراجعان سخت
 تاان را تغییار   تواند زنادگی  مسافرتی که می(، 1997ر دلیسانس هرگز یاد نگرفتی فوق ۀآننه شما در دور

 یاادگیری رهباری  (، 2000ر کاردن دیگاران    برای یاری دادن: اشتیاق و تعهد خوب انجام(، 1997ر دهد
بد: درمانگران مااهر بادترین   درمان (، 2001ر ایجاد آخرین تغییرا (، 2001ر تجربی گروه: یك دیدگاه

 (. 2003ر گوارند هایشان را به اشتراک می شکست
اسات. در طاول چناد ساال      3دانشگاه ایالتی کالیفرنیاا، فاولرتن   گروه مشاوره مدیرجفری استاد و 
  اخیاراً در  اختصااص داده اسات  توجهی را به تدریس مشااوره در سرتاسار جهاان     گوشته، زمان قابل

 لند، جزایر فارو، استرالیا، نیوزلند، فیلیپین، هنگ کنك، سنگاپور، نامیبیا و نپال.آیس

های زیاادی را در   دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فولرتن است. او کنفرانس استادیار گروه مشاوره لی برو
، کااهش اساترس، و اخاتالل    هاای نظاار    حیطه المللی در ای، ملی، و بین منطقه این ایالت، در سطوح

مشاوره، نظار ، معنویت در مشاوره،  ۀهای نظری فعالی و کمبود توجه ارائه داده است. لی به حیطه بیش
دانشاجویی   ۀهای دوناژادی عالقاه دارد. او باه عناوان نمایناد      و تفاو  فرهنگی، مخصوصاً با جمعیت

خدمت کرده است و باه حمایات از مساائل دانشاجویی      (ACESر 4و نظار  مشاوران انجمن آموزش
  دهد. ادامه می

                                                           
1. Jeffrey A.Kottler 
2. Difficult client  
3. the Counseling Department at California State University, Fullerton.  
4. the Association of Counselor Education and Supervision 
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 1فصل 

  مشاوره فرایندآشکارکردن 

ها و مداخالتی صحبت کنیم که بخشی از وظاایف درماانگران و مشااوران     مهار  ۀکه دربار آنپیش از 
آن جانبه آغاز کنیم. در این فصل ابتادایی، باه    به یك روند همه گاهیاست، خوب است سفرمان را با ن

روند و به این طریق، شما را با  کار میکه در اک ر رویکردهای درمانی به پردازیم اجزاء اصلی میدسته از 
کنایم کاه برگرفتاه از     آغاز مای  کنیم. این فصل را با نگاهی به جادوی این حرفه موضو  اصلی آشنا می

خواهیم کرد، بسیار مهم است حتای زماانی کاه بار      بیانکه بارها  طور همانانگران است. تجربیا  درم
هاا در نظار    ی را در کماك باه انساان   تر بزر شویم، دورنمای  ها و مداخال  فردی متمرکز می مهار 
 بگیریم.

 1های ماورایی فکرخوانی و سایر قدرت

های ماورایی دست پیدا کنم. دوست  ر خواستم به قد من رجفری( کودک کنجکاوی بودم و همیشه می
های زیادی متحمل شاده و   سختی ،داشتم پرواز کنم و... کارهای عجیب زیادی انجام دادم و در این راه

 دست آوردم. هتجربیا  زیادی نیز ب
ن و کرد های قانع متوجه شدم که آن کارها به من کمك کرد تا راه در طول دوران کارآموزی مشاوره

کنم کارهاایی   های قدرتمندی یاد گرفتم تا دیگران را قانع گواشتن روی دیگران را یاد بگیرم. روشتیثیر
های تقریباً بادون   را نیز یاد گرفتم  روش های این حرفه انجام دهند که تمایلی به آن ندارند. فو  و فن

صور  غیرتدافعی با دیگران روبرو شوم و باه   خطایی آموختم تا خشم خود را به درستی ابراز کنم، به
 شدن داشته باشند.  شدن و شنیده رفتار کنم که احساس درک ها آن ای با گونه

                                                           
1. Super powers  
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دهام رآماوزش باه مشااوران مدرساه، خاانواده        را آموزش درمان ۀهنگامی که شرو  کردم تا نحو
هاای   اعی، متخصصان سالمت روانی( قلمرو جدیدی از قدر ان، کارمندان اجتمپزشک رواندرمانگران، 

ها مردم را تشاویق کنناد    دادم تا آن روش هایی را پرورش می مخفی به روی من باز شد. من باید روش
( افشا کنند. یاد گارفتم  مشاوره ۀشان را در مکان عمومی رم ل جلس خصوصی که ریسك کرده و مسائل 

کمك کنم تا بار تارس از شکسات خاود غلباه کنناد.        ها آن دهم، به به مردم انگیزه می همان اندازه که
بتوانناد   ها آن هایی را نیز مشخص کردم که نوشتم، روش که برای مبتدیان این رشته کتاب می طور همان

 ۀمصااحب  ،های عملی زیادی به کار برناد. ساپس   ها و موقعیت های بسیار پینیده را در مکان این مهار 
هااای محرمانااه و راهکارهااای  مشاااوران و درمااانگران زیااادی را بررساای کااردم تااا متوجااه قاادر   

 شان شوم. موردعالقه

 من ذهنیهای  قدرت

کردم معنای زندگی  ام، تالش می هنگامی که من رجفری( نوجوان بودم، در کشمکش با مشکال  فردی
هاای   نمودم، کتااب  مختلف را مطالعه میهای مواهب  کردم و کتاب را بیابم. شدیداً احساس ناراحتی می

کرد تا متوجه شوم کاه چارا درد و    های خودیاری، و هر چیزی که به من کمك می ، کتاب1عصر جدید
برخاورد   ذهنای رنج، بخشی از زندگی است. در این راه، به طور اتفاقی به چندین کتاب دربارۀ توانایی 

دارم.  ذهنای گفتند مان قادر     ی کشیده شدم که میهای کردم. به سمت این احتمال، و بسیاری از کتاب
هاای   افراد این توانایی را دارند، اما رشد نکرده است. کتااب  ۀگفتند که هم ها به سادگی می برخی کتاب
هساتم.   2کردند که فقط مردم خاصی این توانایی را دارند. قانع شده بودم که مان معناوی   دیگر بیان می

کانم   ام را بهتر درک کردم. با افراد معنوی مالقا  کردم تا توانایی رینهایی خریدم و شرو  به تم کتاب
یك توفیق است که نصایب مان شاده، پاس چنادین ساال را باه         ،به من گفتند که این توانایی ها آن و

 پرورش این توانایی اختصاص دادم. 
تاوانم از   تاوانم آیناده را ببیانم. مای     ام، مای  ا کردهای که پید کردم که با تواناییِ روحی تازه تصور می

گیری کنم تا جاایی   تر تصمیم توانم راحت ام جلوگیری کنم. می فجایع زندگی خودم، دوستان و خانواده
باه   هاا  آن توانم افکار مردم را بخوانم و از که برای اجتناب از اشتباه، بتوانم نتایج تصمیماتم را ببینم. می

 العمل بهتار باه   کرده و برای عکس توانم زیربنای رفتار ظاهری مردم را درک ه کنم. مینفع خودم استفاد
توانم خانواده و دوستانم را متحیار و متعجاب کانم. ماورد توجاه دیگاران قارار         استفاده کنم. می ها آن

                                                           
1. New Age books  
2. psychic 
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خواستم خاص  شوم که فقط می شوم. حاال با نگاهی به گوشته، متوجه می گیرم و یك فرد خاص می می
درونای دیگاران را درک    ۀبودن کنم. اگرچه هنوز هم مجووب این هستم که تجرب باشم و احساس مهم
کند که لباسم  خواهم بدانم که آیا کسی فکر می ... نمیو را بخوانم ها آن خواهم ذهن کنم، ولی قطعاً نمی

خواهم های  چیازی را بادون     رسم یا هر چیز منفی دیگری. نمی دار است یا من احمق به نظر می خنده
 مسئولیت بسیار زیادی است! خواهم اینکه بپرسم بدانم، و مسئولیت دیدن آینده را نمی

خودم را قانع  اوقا   گاهیخواستم پرورش ندادم، اگرچه  که می طور آنام را  ذهنیهای  هرگز توانایی
تار   دیگاری مهام   ۀز هار مسایل  کردم که توفیقی نصیب من شده است. اما اکنون موضوعی که برایم ا می
خوب، و کار روی مشکال  خودم،  های یك مشاور ها کار روی مهار  این است که بعد از سال ،است
کند  یاد گرفتم که چطور گوش کانم،   ام که خانواده و دوستانم را متحیر می هایی را پرورش داده توانایی

 ۀترین جزییاا  در نحاو   توجه کنم. یاد گرفتم که به کوچك ،شود چگونه به حقیقتِ مطلبی که گفته می
ارتبا  برقرارکردن یك فرد توجه کنم: زبان بدن، نکا  ظریف زبان کالمی، و نوسانا  صادا. از هماه   

ه هاا با   این مهار  ۀدهم. هم خاصی انعکاس شنوم را با روش بینم و می تر، یاد گرفتم چیزی که می مهم
من کمك کردند تا در تمامی روابطم دوست، معلم و فرد بهتری شوم. من روشی برای برقراری ارتباا   

مان شادند و تماام     هاا باعاث تغییار    با دیگران آموختم که اکنون برای خودم طبیعی است. این مهار 
 کنم.  بودن می قرار دادند. حاال، احساس خاص تیثیرام را تحت  های زندگی جنبه

در اولاین کارگااه    ها آن کدام از ها ممکن است برای شما طبیعی باشد، اما هی  اگرچه بعضی مهار 
شانیدن   ،دانستم که قصد کماك باه ماردم را دارم و تصاورم از درماان      بالینی برای من طبیعی نبود. می

دادم. ولای در کال، اشاتباه     ام مای بود. این کار را خوب انجا  ها آن نصایحی برای حل ۀمشکال  و ارائ
  گیرد. انجام می دادن و بودنِ واقعی با مراجع کردم! درمان یعنی ایجاد روابطی که با گوش می

 گارفتم، عاالوه بار آماوزش     خیلای زیااد یااد مای     ها را به آرامای، باا تمارین    مهار  ۀمن باید هم
یك گروه آموزشی خارجی نیز شرکت کردم. برای اینکاه تاا حاد امکاان رشاد کانم،        ام، در دانشگاهی
هایم را با دوستان، خانواده،  گیرترین ناظر را در طول تجربیا  و کارآموزی انتخاب کردم. مهار  سخت

نشست و با هر کسی که تمااس   ها، فردی که در هواپیما کنارم می معلمان، همکاران، کارمندان فروشگاه
و حتای  آماوزانم،   دوستانم، اعضای خاانواده، داناش   ،هایی که یاد گرفتم کردم. مهار  تم، تمرین میداش

 هایم هستم. هنوز هم در حال رشد مهار  ،کرد. با این حال ها را متعجب می تمام غریبه
ناوی  توانیاد مع  نویسم. شما نیز مای  مطالبی که قبالً مطالعه کردم را امروز در این کتاب می ،بنابراین

قوی و تمرینا  زیاد،  شوید. اما هرگز قادر به خواندن آینده نخواهید بود. با این حال، با اعتقاد و تعهد
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بگویید که چاه چیازی در    ها آن ها را بخوانید و خانواده و دوستانتان را متعجب کنید. به توانید ذهن می
 د شد.زده خواهن ر ، حیدانید گورد. از موارد زیادی که می ذهنشان می

 کردن رازها فاش

 «دهی؟ چطور آن کار را انجام می»الف( 
 «کدام کار؟»ب( 
 « گویم. همان جایی که تو... دانی چه می می»الف( 

خواهاد   توانست حرفی که واقعااً مای   رفت، گویا نمی صدای او در پایان حرفش رو به خاموشی می
کرد. تا پیش از این، ناراحات باود    ، زنی بود که همسرش او را کنترل میبگوید را بیان کند. این مراجع

تر این  کننده که مجبور است برای حل یك موضو  شخصی، درخواست کمك کند. اما موضو  ناراحت
 کاه مشااور  کرد  کند. او تصور می به چه صور  است و چطور کار می درمان فراینددانست  بود که نمی

 کند. بازی می راه انداخته و یا شعبده برای حل مشکل او نمایش جادویی به
او به شد  احساسی شبیه جادوگر « در آستین من چیزی نیست.»با حالت معناداری گفت:  درمانگر

باازی کارده یاا کااری کاه انجاام        شهر اُز به مراجعش پیدا کرده بود. درمانگر تمایلی نداشت با مراجع
کناد، باه    دهناد را درک  خواست تا دقیقاً کاری که با هم انجاام مای   دهد را پنهان کند. بلکه از او می می

طوری که اگر در آینده دوباره نیاز به کمك داشت، به جای برگشتن نزد فردی م ل او، بتواند مطالبی که 
 ا به کار گیرد.قبالً یاد گرفته ر

کناد.   کس توجه زیادی به ما نمی هی  گیریم، اغلب هنگامی که ژست یك متخصص را به خود نمی
بیشتر، اغلب ضروری است که در بافت و مکان خاصی عمل کنیم. برای م ال، شااید   تیثیربرای داشتن 

دهای قادر  را نماایش   اند که نما ای طراحی شده ای به گونه حرفه ۀتوجه کرده باشید که مراکز مشاور
 .ها( گوار در قفسهتیثیرهای  روی دیوار و کتاب مدارکد رنده

شاان را در چشامان مراجعانشاان     کنند که حاس قادر  و جایگااه    درمانگران و مشاوران کاری می
دانیم که ماورای وجود فاانی اسات.    رسد که ما جادوگر باشیم، زیرا مطالبی می افزایش دهند. به نظر می

بینی کرده و برایشان مطالبی را فاش کنایم کاه    شان را پیش انیم ذهن مردم را بخوانیم، هم آیندهتو هم می
میلای نشاان داده و    از خاود بای   دانایم زماانی کاه مراجاع     دهند نزد خودشان حفظ شود. می ترجیح می
ای بارای مشاکال  داریام      ههای خالقان حل فایده است. اما ما راه کند، فشارآوردن بر او بی مقاومت می

کنایم و ظرایفای را    دهد. خیلی خاوب گاوش مای    بسیاری از مشکالتی که هرگز برای دیگران رخ نمی
 نویم که ماورای آگاهی است. ش می

کنیم کارهای مشکل و دارای ریسك که تمایلی به انجامش ندارند را انجام  توانیم مردم را قانع ما می
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ای با سیاست برخورد کنیم که اذیات نشاوند. و هنگاامی کاه اشاتباه       به گونه اه آن توانیم با دهند. ما می
انجاام   ای داریم. ماا ایان کارهاا را بارای اهاداف شخصای       العاده فوق مهار  ،کنیم، در بازسازی آن می
یم که باه  دانیم در چشم دیگران مقام و جایگاهی دار دهیم که می ، بلکه به خاطر این انجام میدهیم نمی

 کنند کاه  دهند و مبادر  به انجام کاری می به خوبی گوش می ،گوییم به آننه که ما می ها آن ،این خاطر
 کنیم.  را تشویق می ها آن

 ۀتر از چیزی که واقعاً هستیم به نظر برسیم، اماا هما   دهیم تا عاقل احتماالً کارهای خاصی انجام می
 در آغاز این بخش، با سؤاال  پی در پایِ  ، هنگامی که درمانگراین کارها یك دلیل خوب دارد. بنابراین

دهاد کاه های  کاس      خواهد بداند درمانگر چگونه این کار را انجام می شود که می مراجعش روبرو می
 کند. را درک فرایندکند این  دیگری قبالً نکرده است، به مراجعش کمك می

نظریا   ۀای است که جای خودش را در علم به خوبی باز کرده است. تقریباً هم رشته ته مشاورهالب
مطالعا  کاربردی رشد کرده است. بدانید که مشااوران باا    ۀگیرید، در نتیج هایی که یاد می ما و مهار 

 کنند.  گویی نمی نشستن روی صندلی، پرواز نکرده یا غیب

 فکر کنید در این باره

ات جادویی آن مورد بحث قرار دهید. تأثیررا از منظر تحقیقات علمی و  مشاوره تأثیرهایتان صحبت کنید و  با هم کالسی
فهردی را   خودتان راهنمایی کند، به زمانی توجه کنید کهه در آن، نهوعی تیییهر     به عنوان مثالی که شاید شما را در کشف

ربه کردید. برای تمام دالیلی که باعث این تیییرات شده است، شواهدی بیاورید. حاال، به صحت کشفیات خود توجهه  تج
آن دالیل است و به خهارر مهوارد دیگهری     ۀکنید: چطور مطمئن هستید که این تیییراتی که تجربه کردید، واقعاً در نتیج

 باشد؟شما  نیست که شاید ماورای آگاهی و درک

گیرید، باید با استدالل روشن و واضاحی   ای که انتخاب کرده و هر مهارتی که به کار می هر مداخله
های اخیرتان با آخرین  استفاده کنید تا متوجه شوید که آیا تمرین یشناس روانقابل توجیه باشد. از کتب 

دهید، جهت  کارهایی که انجام می تیثیرگیری میزان  ها متناسب بوده است یا خیر. و برای اندازه پژوهش
کار ما را جادویی جلوه دهناد، اماا    باشند که عواملی اگرچه شاید ،مطالعاتتان را مشخص کنید. بنابراین

 کند. حمایت می ها آن عوامل بسیار زیادی نیز هستند که اصول علمی از
دانناد. ماا    صانف مای   ها، خودشان را بخشی از یاك  ای درمانگران و مشاوران نیز همانند اک ر حرفه

هاای محرماناه، کادهای ویاژه و تشاریفا  مخصاوص باه خودماان را داریام. بایاد مانناد             دادن دست
 تا تصوراتی در افراد به وجود آوریم که منجر به تغییار هایمان را محرمانه حفظ کنیم  روشبازها،  شعبده

اسات رعقایادی مانناد     افراد مبنای برخی از عقاید بر کنیم، اصوالً شوند. صداقت و رازداری که القا می 
 پردازیم(. ما به دو روش می تمام سؤاال  را داریم، و به درمان  دانیم، جواب اینکه ما واقعاً مسائل را می
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قت و هایی که باعث پرورش باور صادا   با استفاده از مهار  ،شویم: اول ها می باعث ایجاد این برداشت
 از طریق تدابیری که به وضوح مشخص نیستند. ،شوند و دوم اعتماد می

 دهند؟ شان را افزایش می درمانگران چگونه قدرت جادویی

 بهتارین روش  ۀماا درباار   ۀحرفا  پایان زیاادی باین اعضاای    های بی که بحثاید  حال شنیدههمطمئناً تاب
تخصصان اصرار دارند که بایاد باه گوشاته توجاه کارد، در      کردن به مردم وجود دارد. بعضی از م کمك

، یا احساساا   1های تفکرالگوکنند. درمانگرانی هستند که تنها با  حالی که برخی دیگر به آینده نگاه می
کنند برای  کنند. درمانگرانی نیز وجود دارند که فکر می ، یا رفتارهای قابل مشاهده کار می2شده سرکوب
طوالنی صرف کرد و درمانگران دیگری نیز درمان را به عنوان یك رویاارویی بسایار    یباید زمان درمان

هاا یاا باا تماام      دهند با افراد یا گاروه  درمانگران دیگری ترجیح می ،گیرند. همننین مختصر در نظر می
در حاالی کاه    ،اسات  3ای شان مواجهاه  اعضای خانواده کار کنند. کارشناسانی نیز وجود دارند که سبك

و یاا   4دهنده، جایگزین والاد  شان را معلم، مربی، مشور  کنند. برخی نقش سایرین، تربیتی برخورد می
 ا  یکی از صدها دیادگاه تیثیربرای حمایت از   انگیز این است که بسیار حیر  ۀبینند. نکت گر می چالش

 ،بساته باه شارایط    هاا  آن ۀرسد که هما  ه نظر میدرمانی نسبت به دیگری شواهد زیادی وجود ندارد. ب
تاوانیم   کنند. نیازی به گفتن نیست که این قضیه برایمان عجیب است که وقتی نمی خیلی خوب کار می

 گیریم این هنر پینیده را به خوبی انجام دهیم. روی بهترین روش کار به توافق برسیم، چطور یاد می
این موضو  پرداختم که درمانگران سراسر جهاان،   ۀدربار رجفری( به بررسی و تحقیق بنابراین من

رسند. در این راه با درمانگران  مراجعانشان می چه سنتی و چه مدرن، چگونه به هدف خود یعنی درمان
را مشاهده کردم تا به راهکارهایی دست یافتم که شاید در  ها آن مختلف مصاحبه کرده و کار بسیاری از

رسیدم که تمام درمانگران، صرف نظر از این کاه   م نیز مؤثر واقع شود. در نهایت، به این نتیجهکار خود
جهانی هستند کاه   ۀکنند، پیرو چندین مؤلف شناسند و در چه محلی کار می خودشان را با چه عنوانی می

متفااوتی باه علات مشاکال       ۀباا نظریا   رود. شاید هر درماانگر  های درمانی به کار می در تمام دیدگاه
بنادد، اماا باین کاار      های درمانی متفاوتی را برای رفع آن به کار می کند و روش نگاه می هیجانی مراجع

هایی وجود دارد. روی هم رفته، هماه باا ایجااد حاس امیاد و افازایش        درمانگران سراسر دنیا، شباهت
بریم. اگر به قدرتتان در کمك باه دیگاران بااور داشاته      انتظارا  او را باال می قدرتمان در باور مراجع،

                                                           
1. thinking patterns 
2. repressed feelings  
3. confrontive  
4. surrogate parent  
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دانید در حال انجام چه کاری هستید، و بتوانید مردم را قانع کنیاد کاه    باشید و طوری رفتار کنید که می
لماداد  دهیاد، مفیاد ق   زنید یا هر کاری که انجام می شما را باور داشته باشند، در نتیجه هر حرفی که می

 شود. می
 تأثیرقدرت و 

هایی  اما روش .مان را برمال کنیم رحداقل همین االن( های جادویی ما قصد نداریم که تمام رازها و ترفند
را در چشامان مراجعانشاان باه     قادر  خاود   ها آن وجود دارند که درمانگران و مشاوران با استفاده از

 رسد.  کن میشان به حداک ر ممتیثیربرند که  قدری باال می
باه نادر  باه ساؤاال  مراجعاان،       ایان اسات کاه   های درماانگران   ترین ویژگییکی از آزاردهنده

اشاتباهی   اول ایان کاه وقتای   . برای این کار دلیل بسیار خوبی وجود دارد. دهند میهای مستقیم  جواب
هاای ماا از    به تواناییکنیم، مردم احتماالً اعتمادشان را نسبت  شویم، یا عاقالنه برخورد نمی مرتکب می
مشکل شما ندارد، چه  ۀترین سرنخی دربار دهند. هنگامی که پزشکتان اعتراف کند که کوچك دست می

تارین   اسات  باه احتماال زیااد، مابهم      کنید؟ این شرایط مشابه با شرایط درماان  احساسی به او پیدا می
 دهد.  ها فضای بیشتری برای حرکت به ما می پاسخ

مان بایاد چاه کااری انجاام      »کناد:   می سؤال ،زند در حالی که ناامیدی در صدایش موج می مراجع
من از کجا بدانم که باید چه کاری انجام دهای؟ مان اک ار اوقاا      »این است:  فکر اول مشاور« بدهم؟
که بتوانم بین ساالد سرآشپز و خوراک مار  یکای را   دانم چه کاری برای خودم بهتر است. برای این نمی

ا  بایاد چاه    خواهی که بدانم بارای زنادگی   کنم. حاال از من می انتخاب کنم، ده دقیقه زمان صرف می
 «کاری انجام دهی؟

 کردن : نصیحتتمرین

صهحبت   ،ایهد  تان با آن درگیهر بهوده   ییک مشکل شخصی یا نگرانی که اخیراً در زندگ ۀتان، به نوبت دربار با هم گروهی
بهه او پاسه     ،کنهد  کردن مشکل توسط نفر اول، با هر راهکاری که به نظرتان مشکل فرد را حل مهی  کنید. پس از مطرح
 ها را عوض کرده و همین کار را تکرار کنید.  دهید. سپس نقش

کهردن کهار مفیهدی     این است کهه نصهیحت   ،گیرید آن یاد می نگاه کنیم، مطلبی که از اگر امیدورانه به این تمرین  
های  آید که به آن عمل کنند. در صورتی که نصیحت نیست. شاید مردم به نصایح شما گوش دهند، اما به ندرت پیش می
پیش کنند و بدتر از آن این است که اگر اوضاع خوب  شما را انجام دهند و اوضاع به خوبی پیش نرود، شما را سرزنش می
 آیند. رود، در آینده هر زمانی که به مشکل برخوردند، باز به سراغ شما می

باید انجام دهد مطلع باوده و آن را بیاان کناد، باه      از بهترین کاری که مراجع دوم، حتی اگر مشاور
 کند. عمل می ،احتمال کمتری مراجع گوش داده و به کاری که پیشنهاد شده
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این است که خودشاان را در   ،دارند ترین تصوری که درمانگران مبتدی از جلسا  مشاوره تکراری
 به این علت دوست دارند به ،گویند چه کاری انجام دهند. مردم بینند که دقیقاً به مراجعان می حالتی می

ن را باه عهاده بگیرناد. اماا در عاین      خواهند شخصاً مسئولیت کارهایشا حل ارائه دهیم که نمی راه ها آن
کنناد. نکتاه اینجاسات کاه درماانگران تنهاا زماانی مجااز باه           ها عمال مای   حال، به ندر  به نصیحت

خواهند را انجام دهناد. رباه    کردن هستند که به مراجعانشان بگویند دقیقاً برعکس کاری که می نصیحت
 شوند.( میگفته  1زیرکانه، قصد متناقض این مهار 

 در این باره فکر کنید

. هنگامی که با دوسهتان  به زمانی فکر کنید که درگیر ِتصمیمی بودید؛ شاید برای انتخاب شیل، شروع یا پایان یک رابطه
 ها مخالف هم بودند؟ مفید بودند؟ حهال بهه اوقهاتی    های زیادی کردند؟ نصیحت تان صحبت کردید، آیا نصیحت و خانواده

آورم که والهدینم بهه کهرات مهرا نصهیحت       ید. من )لی( اوقاتی را به یاد میفکر کنید که به نصیحت دیگران عمل کرده ا
هایشان را انجام دهم؛ این رابطه را تمام کن، این شیل را قبول کن، دیگر به دانشگاه نرو  خواستند خواسته کردند و می می

کشید.  به مشاجره می ها آن های دکترای من( اکثر اوقات نصیحت ۀل دورو یک شیل واقعی داشته باش )مخصوصاً در رو
شهما در ایهن زمینهه     ۀدادم. تجربه  را انجهام نمهی   ها آن اماکردم  شان گوش می در مواقع دیگر، با صبر و حوصله به نصایح

 «کنم. نصیحت مرا بگیر، من از آن استفاده نمی»گفت:  عمیقی می ۀچیست؟ استادی داشتم که جمل

 ساؤال  ،کاری کاه بایاد انجاام دهیاد     ۀدربار یا مشاور بنابراین، هنگامی که مستقیمًا از یك درمانگر
 کنید: های زیر را دریافت می کنید، اک راً جواب می

 «بازی تنیس است. تاوپ را باه زماین    شبیه  ،درمان« کنی؟ خوبی است. تو چه فکری می سؤال
 طرف مقابلت بینداز.

 «   مطمئن نیستی که چه کاری انجام بدهی. به این خاطر امیدواری که من به جای شاما تصامیم
 شود. نامیده می 3گویند، ولی اغلب انحراف می 2به این عمل انعکاس« بگیرم.

 «دهد. موضو  اغلب جواب می تغییر...« جایی که گفته بودی اخیراً به عقب برگردیم  آن 

 «.ای  العاده فوق روش ،4بودن عرفانی« آننه که به دنبال آن هستی، همیشه در مشت خود  است
 است که با آن تمرکز را به فرد دیگر برگردانیم.

 « باه مطاالبی کاه در    بینای  تمایلت می در مقابلامروز زمانی که اینجا را ترک کردی، خود  را ،
دارتار و کادام معنای     معنای یاك  کنی که حاال کادام   گردی و مشخص می برمی ،اینجا گفته شد

                                                           
1. paradoxical intervention  
2. reflection 
3. deflection  
4. mystical  
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کناد   آینده مای  ۀبینی را دربار ما این عبار  را خیلی دوست داریم، زیرا این پیش« دارد. یکمتر
 باید تییید شود. که یك روش

خواهیم کار مهم درمانگران را در سطح مکر و فریاب پاایین    ما از این بدگمانی مطلع هستیم و نمی
ای بارای ساایر    ، پایاه  کاه ایان رابطاه    با مراجع ای رابطه عبار  است از بیاوریم. روی هم رفته، درمان

ند باه ماردم   توا آورد. با ایجاد این اتحاد صادقانه، کارشناس ماهر می ای به وجود می های مشاوره مهار 
های جدیدی بیاموزند،  های مفیدی انجام دهند، ایده کمك کند تا رفتارهای جدید را تجربه کنند، ریسك

چناین   ،با مردم بازی کند مفیدی بریزند. زمانی که درمانگر ۀاز گوشته درس بگیرند، و برای آینده برنام
باه   ،خواهد تا جایی که ممکن اسات  دهد. درمانگر می افتد، بلکه برعکس آن رخ می نتایجی اتفاق نمی

طور شفاف، اصیل، شریف و قابل اعتماد عمل کناد. در نهایات، درسای کاه جفاری از تحقیقااتش باا        
این است: زیاد مهم نیست که درمانگران چاه کااری    ،پزشکان محلی و سایر درمانگران دور دنیا گرفت

تر  های فردی مهم چه کسی هستند. به عبار  دیگر، ویژگی اه آن دهند، بلکه مهم این است که انجام می
ماان، باا قادر      ها و ماداخال   خواهیم عالوه بر مهار  های بالینی هستند. می تر از مهار  و ضروری
 مان نیز به مردم کمك کنیم. شخصیت

 : خصوصیات فردیتمرین

این مطلب بحث کنید که به نظرتهان قدرتمنهدترین    ۀید و دربارتان یا در یک گروه کوچک دور هم جمع شو گروهی با هم
و آگاهی از خودتان را باال ببرید و از اینکه چطهور   تان چه چیزهایی هستند. خجالت نکشید، باید درک های شخصیت جنبه

 مطلع باشید.  ،گذارید می تأثیرروی دیگران 
بخش سایرین باشد. برای مثال، لی  مشخص کند؛ روری که الهام اش را های غالب شخصیت هر فرد به نوبت ویژگی

 ربع و بازیگوش است. ای نیست. جفری شوخ کننده گفت که اجتماعی و باهوش است و فرد قضاوت
خصوصهیاتی کهه مشهاهده یها احسهاس       ۀپس از اینکه هر فرد نظرش را درباره خودش بیان کرد، به یکهدیگر دربهار  

 کنید، بازخورد بدهید. می

 
هایی که در جلسا  یاد گرفته  توانند طبق همان مهار  آل، درمانگران و مشاوران می در شرایط ایده
 فردی برای مراجعانشان الگو باشند. این هماان جاادوی واقعای درماان     تیثیراند، از نظر  و پرورش داده

مشکال  زندگی کنند، و در  ۀت درباراست: اینکه دو نفر ریا بیشتر( بتوانند زمانی را با هم صرف صحب
اوقا  تا اباد از باین    این زمان نسبتاً کوتاه، شاید در حد چند مکالمه، درد و ناراحتی از بین برود. گاهی

 رود.  می
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کار جادویی نیست، بلکه مهم این است که مراجعاان باه قادر  کسای کاه      یك کردنِ مردم  درمان
 ۀترین اصالی اسات کاه بایاد در هار رابطا       قوی داشته باشند. این اولین و مهماعتقاد  ،کند کمکشان می

هایتاان   از تاالش  ،رسانی در ذهنتان داشته باشید: اگر شما نتوانید دیگران را در دو مورد قانع کنیاد  یاری
هید د دهید، و دوم در کاری که انجام می دانید چه کاری انجام می شود: اول اینکه می استفاده زیادی نمی

 خیلی خوب هستید. البته، قبل از اینکه این اتفاق رخ دهد، اول خودتان باید آن را باور کنید.

 شما در حال ناامیدشدن هستید

، مردم چنین تغییرا  عالی کنند، بدانیاد  و درمان اگر کنجکاو هستید که چطور ممکن است در مشاوره
رود،  ای می شود. هنگامی که فردی به دنبال خدما  حرفه بسیار باانگیزه شرو  میچیز از داوطلبان  همه

را انتخاب اول خود  های دیگر را امتحان کرده است. هی  کس درمانگر تمام گزینه ، ابتدابه احتمال زیاد
و به شکست منتهی شد، به  را امتحان کرده والً فرد پس از اینکه کارهای مفیدِ ممکنبیند، بلکه معم نمی

کند مشکالتش را پنهاان نماوده و    کند: فرد تالش می شود. او مراحل زیر را طی می درمانگر متوسل می
کناد. باه امیاد     وانمود کند که مشکلی وجود ندارد. دیگران را به خاطر مشکال  خودش سارزنش مای  

حال ممکنای متوسال     کناد. باه هار راه    مشاور  مای   ها آن خانواده و دوستان، با جلب توجه و همدلی
گیرد. کاری نمانده که انجام نداده باشد. و در نتیجه، چنان تحت فشار اسات کاه    نمی شود، اما نتیجه می

 آید. کند و ناامیدانه به سمت دفتر مشاوره می دست کمك به سوی دیگران دراز می
که تغییر کنند، باه   خواهند میکنند چون  تغییر می ها آن کنند، نمی کردن تغییر در کل، مردم با صحبت

کنناد،   شان احساس رضایت مای  کنند که مجبورند. مردم هنگامی که از روند زندگی این خاطر تغییر می
کنناد. ماردم    کنند یاا شاهر دیگاری را انتخااب نمای      شان را ترک نمی کنند، شغل شان را قطع نمی رابطه

کنند که در آخر خط باشند. تمام ایان قضاایا باا احسااس نااراحتی شارو         شرو  به تغییر میهنگامی 
اگر وضعیت شما آشفته و پریشاان نباشاد،    شود.  شود. حتی بهتر است بگوییم با افسردگی شرو  می می
کنند، هنگاامی کاه    خواهید داشت. هنگامی که راهکارهای کنونی کار نمی خیلی کمی برای تغییر ۀانگیز
روناد.   حلی وجود ندارد، مردم به دنبال تغییر می رفتن است، هنگامی که هی  راه چیز در حال از بین همه

 و این موضو  زیبا نیست.
. این یك راز مهام  است ها روبرو شدن با ناشناخته بلکه به معنای به معنای مردد بودن نیست  تغییر
اک ر ماردم باه مارور زماان بهتار       مفید است. حالِ است، و به ویژه این راز در درمانمسیر تغییر  ۀدربار
است. در واقع این طور  درمانگر کارِ ،کند. این تر می روند تغییر را سریع ،ای شود. اما راهنمایی حرفه می

کنایم   کماك مای   هاا  آن خواهند، بلکه ما به می نیست که مراجعان به ما نیاز دارند تا به جایی برسند که
   تر و با درگیری کمتری به آنجا برسند. کمی سریع




