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اين كتاب بر پايه رويكرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ( )ACTنوشته شده است كه روشهاي
بديعي درباره مساله شادماني و رضايتمندي از زندگي بيان ميكند.
واقعيت اين است كه زندگي درد كشيدن هم دارد و راهي براي فرار از آن نيست .ما به عنوان انسان
وقتي كه در شرايط بدي رشد ميكنيم و بزرگ ميشويم ،وقتي كه بيمار ميشويم يا مرگ به
سراغمان ميآيد دير يا زود با اين حقيقت روبهرو ميشويم .دير يا زود ما با طرد شدن ،جدايي يا
مرگ روابط ارزشمندي را از دست ميدهيم .دير يا زود با بحران ،نااميدي و شكست رودررو
ميشويم .چنين وضعيتي اين معنا را ميدهد كه همه ما در طول زندگي احساسات و افكار دردناكي
را در شكلهاي مختلف تجربه خواهيم كرد.
اگر در انتظار آغاز زندگي مطلوب هستيد ،دليلي براي صبر كردن وجود ندارد .اين انتظار بايد به
پايان برسد .اكثر انسانها اسير تصورات ذهن خود هستند .در واقع اين قفس ذهن ،نردهاي براي
جلوگيري از خروج شما ندارد؛ ولي اگر بخواهيد ،مي توانيد از اين بند رها شويد .كتاب دكتر راس
هريس براي رهايي از اين زندان و زندگي شادمانه ،افقهايي پيش روي ما قرار ميدهد.
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اين مجموعه نشان ميدهد كه چطور بايد اين كار را انجام بدهيد .اين فرآيند سه بخش دارد.
در بخش اول شما خواهيد دانست كه چطور تله شادماني را ايجاد كرده و در آن گير افتادهايد .اين
يک قدم اوليه اساسي است پس لطفاً آن را بيخيال نشويد چون اگر ندانيد كه يک تله چطور كار
ميكند نميتوانيد از آن خالص بشويد.
ما به دليل باور كردن چهار باور نادرست تله شادماني را ميسازيم و در آن گير ميافتيم:
اولين باور نادرست :آدمها بهطور طبيعي بايد شاد باشند.
فكر نادرست دو :اگر شاد و آرام نيستيد عيب و ايرادي داريد.
باور نادرست سوم :براي ايجاد يک زندگي بهتر ما بايد از دست احساسات منفي خالص بشويم.
باور نادرست چهارم :بايد بتوانيد فكر و احساس خود را كامال كنترل كنيد.
اين چهار باور نادرست تله شادماني را ميسازند .آنها باعث ميشوند ما جنگي را شروع كنيم كه
نميتوانيم در آن پيروز بشويم اين جنگ ،جنگي عليه طبيعت بشري ما است .با اين مبارزه است كه ما
در تله شادماني گير ميافتيم.
در بخش دوم به جاي دوري و اجتناب كردن از افكار و احساسات دردناک يا از بين بردن آنها ياد
خواهيد گرفت كه چطور رابطه خود را با آن احساسها و افكار به طور اساسي تغيير بدهيد .شما ياد
خواهيد گرفت كه چطور افكار و احساسات دردناک را طوري تجربه كنيد كه اثرشان كمتر بشود،
قدرتشان را از دست بدهند و به طور واضحي اثر كمتري روي زندگي شما بگذارند.
در نهايت و در بخش سوم بهجاي تعقيب افكار و احساسات شاد ،روي خلق يک زندگي غني و
معنادار تمركز كنيد .چنين كاري منجر به حس سر زندگي و رضايت ميشود و هردوي اين حسها
لذتبخش و پايدار هستند.
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