
 
کتاب سیلی واقعیت

 
نوشته ی دکتر راس هریس

ترجمه ی دکتر علی صاحبی، دکتر 

 
مهدی اسکندری

تهیه و تنظیم نقشه مفهومی: 

قهرمانی

مقدمه : سیلی و شکاف

تجربه همگانی

گونه های مختلف

با شدت گوناگون

با اثر گوناگون

شکاف حقیقت و تمایل

چه کار باید کرد!؟

داشتن زندگی غنی و ارزشمند در کنار سیلی واقعیت

رسیدن به همه خواسته ها محال

کار روی خشنودی درونی

بخش اول: بعد از خوردن سیلی

فصل ۱: چهار مرحله

۱. مهربان شدن با خود

۲. لنگر انداختن

۳. موضع گرفتن

۴. گنج یافتن

فصل ۲: زمان حال، هدف و امتیاز

presence زمان حال

purpose هدف

privilege امتیاز

بستر مرگ اسکینر آب

بخش دوم: با خود مهربان باشید

فصل ۳: دست حمایتگر
شفقت ورزی با خود

compassion

com=با هم

pati=تحمل کردن

دو مولفه
مهربان بودن با خود

با درد و رنج خود همراه بودن

تمرین دستی دلسوز

فصل ۴: بازگشت به زمان حال

مثال علی پناهنده ی عراقی

رابطه درگیر شدن با تجربه ی خود

تمرین مانند درخت باشید

فصل ۵: صدای ارباب

بازگویی ذهنی درد و رنج

فضای مه آلود

همجوشی یا در آمیختگی
fusion

 
جداسازی 

defusion

هنر دقت کردن اولین گام جداسازی

فصل ۶: فیلم را متوقف کنید توجه کردن +

ذهنمان چکار می کند 

واکنش ما چیست

فصل ۷: رهایش کن و مشغول زندگی خود باش

spiritus

spirit 
روح 

inspire
الهام 

ruah
نفس یا باد 

psyche 
روح، معنویت، ذهن یا نفس 

رابطه مشهود بین نفس کشیدن و زندگی کردن

نفس بگیرید، تا سه بشمرید

فصل ۸: راه سوم

واکنش کودک درون به نرسیدن

کنترل کردن یا تحت کنترل بودن

انبساط یا گشودگی

یک آزمایش چهار مرحله ای

تصور کتاب احساسات در دست

چسباندن کتاب به بینی

دور کردن کتاب احساسات دردناک

گذاشتن ارام کتاب روی پاها

فصل ۹: نگاهی کنجکاوانه

 
افکار 

thoughts

 
احساسات 
feelings

 
هیجانات

emotions

 
عواطف

sensations 

تمرین

توجه به احساسات

انتخاب نام برای احساسات

نفس کشیدن درون احساسات

اجازه دادن به احساس خود

بسط حضور خود

فصل ۱۰: عینک تیره نارضایتی

فصل ۱۱: حکمت مهربانی

بخش سوم: لنگرها را بیندازید

فصل ۱۲_خود را محکم نگه دارید

فصل ۱۳_ بازگشت به خانه

بخش چهارم: موضع بگیرید

فصل ۱۴_هدف من چیست؟

فضل ۱۵_رنج و معنا

فصل ۱۶_چه چیزی واقعا اهمیت دارد؟

فصل ۱۷_چهار رویکرد

فصل ۱۸_ در دست گرفتن زغال داغ

فصل ۱۹_ هیچ گاه دیر نیست

بخش پنجم: گنج را بیابید

فصل ۲۰_ یک امتیاز

فصل ۲۱_ ایستادن و نظاره کردن

فصل ۲۲_تبدیل درد به شعر

بخش ششم: پیوست ها

پیوست ۱_تکنیکهای جداسازی و خنثی سازی

پیوست۲_ ذهن آگاهی تنفس

پیوست۳_ شفاف سازی ارزش ها

پیوست۴_ تعیین اهداف

پیوست ABA، RFT_۵ و رشد کودک

عینک : به اندازه کافی خوب نخواهد شد.

راه حل

تمرین شفقت ورزی به خود

صبوری

گشودگی

بغل کردن آرام خود

با مهربانی سخن گفتن با خود

همدردی با کودک درون

کوچک اندیشی

نام گذاری این عینک تیره

مکث و تنفس

توجه به کلمات و تصاویر

توجه به محل صداهای ذهنی و سرعت

مکث و تنفس و نامگذاری داستان

تمرین لنگر اندازی

اشک و حسادت

تنهایی

برچسبهای تشخیصب

داشتن توانایی تشخیص داستانهای عینک تیره!؟

داستانهای عینک تیره
کالهبرداری

خسته کننده

ارتباط نوشتن و نشخوارهای ذهنی

تمرین ذهن اگاهی تنفس

اهمیتها!؟

ایستادگی برای چه چیزها!؟

چگونه انسانی!؟

چگونه رفتار با دیگران!؟

چگونگی کیفیت مطلوب!؟

یافتن معنا

 
زندگی هم مهربان 

هم ظالم

خاطره ی لحظه ی شیرین

سه حرف

 
ر: رابطه و پیوند

c: connection

 
ت: توجه
c: care

 
م: مشارکت

c: contribute

رابطه و معنا، توجه و مشارکتسه رکن عشق

روابط مهم!؟

کارهای الزم برای روابط مهم!؟

فرمول تاب اوری

ترک موقعیت

تغییر دادن تغییر پذیرها

ماندن و پذیرفتن تغییرناپذیرها

ماندن و داغون کردن

گیر کردن در چنگال خشم

نلسون ماندال

 
resentire تنفر

دوباره احساس کردن

بخشش پادزهر تنفر

بخشش 
forgiveness

give

before

به خود عطا کردن قبل از اتفاق تلخ

رو راست بودن

فرصت صمیمیت به طرف مقابل دادن

جدی گرفتن تغییرات کوچک

هیچگاه برای تغییر کوچک دیر نیست

 
امتیاز زنده ماندن 

advantage

قدر دانی از موهبت ها

لحظات حضور در زمان حال

گرامی داشتن نفس

شعر فراغت

ذهن آگاهی صداها

لیزا و قورباغه

همراه بودن با مردم

همراه بودن با لذت

جواب به چند سوال

چگونه درس گرفتن از تجربه و رشد!؟

ایجاد چه کیفیت های شخصی!؟

مهارتهای عملی مورد نیاز برای اموزش یا تقویت!؟


