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چکیده کتاب
دیــر یــا زود واقعیــت بــه شــما ســیلی خواهــد زد .از دســت دادن کســی ،بیمــاری ،خیانــت یــا وقایــع ناخوشــایند دیگــر،
بــه طــور غیــر منتظــرهای بــه ســراغتان میآیــد و شــما را از درون سســت میکنــد .راس هریــس ،در ایــن کتــاب توضیــح
میدهــد کــه وقتــی متوجــه شــد فرزنــدش دچــار اوتیســم اســت چــه شــوک بزرگــی بــر او وارد شــده و چگونــه توانســته
اســت زندگــی خــود را بازیابــی کنــد و بــه رونــد عــادی برگــردد .هریــس در بخشــی از کتــاب آورده اســت کــه:
لحظــهای را تصــور کنیــد کــه میتوانیــد جایتــان را در رابطــه تغییــر دهیــد و بــه
بهتریــن دوســت خــود تبدیــل شــوید .زمانــی کــه یــاد بگیریــد چگونــه ایــن کار را
انجــام دهیــد ،موقعیــت فوقالعــادهای خواهیــد داشــت .چــرا؟ زیــرا هــر کجــا کــه
برویــد و هــر کاری کــه انجــام دهیــد ،بــدون توجــه بــه شــدت ســیلی واقعیتــی کــه بــا
آن مواجــه میشــوید ،بهتریــن دوســت شــما همراهتــان خواهــد بــود تــا حمایتتــان
کنــد :زمانــی کــه متحمــل درد و رنــج میشــوید ،بــا شــما همــدردی میکنــد ،وقتــی
مرتکــب اشــتباه میشــوید ،درکتــان میکنــد ،و زمانــی کــه شــهامت خــود را از
دســت میدهیــد ،بــه شــما دلگرمــیمیدهــد.

وی در بخشی دیگر از کتاب مینویسد:
هــر چــه شــکاف واقعیــت بزرگتــر باشــد« ،طوفــان عاطفــی» کــه برپــا میکنــد
عظیمتــر خواهــد بــود .موجهــای دردناکــی از احساســات بــه بدنمــان برخــورد
میکنــد و بادهــای دردناکــی از افــکار وحشــیانه در ســر مــا میوزنــد .زمانــی کــه
ایــن طوفــان افــکار و احساســات مــا را فــرا میگیــرد ،حالتــی از درماندگــی را تجربــه
میکنیــم :هیــچ کاری از دســتمان برنمیآیــد و ناامیدانــه تــاش میکنیــم خــود را از
غــرق شــدن نجــات دهیــم .در حالیکــه بهتریــن کار ایــن اســت کــه لنگــر کشــتی را
بیندازیــم و جــای خــود را محکــم کنیــم تــا بتوانیــم اقدامــی کارآمــد صــورت دهیــم.

ایــن کتــاب بــه شــما کمــک میکنــد تــا روی خشــنودی درونــی خــود متمرکــز شــوید .احســاس عمیــق رفــاه و آرامــش
را در درون خــود پــرورش دهیــد و بــا تکیــه بــه منابــع درونــیِ همیشــه در دســترس خــود ،بــه احســاس بهزیســتی و نشــاط،
بــدون توجــه بــه مســائل بیرونــی دســت یابیــد و علیرغــم اینکــه نمیتوانیــد بــه تمــام خواســتههای خــود برســید ولــی
همچنــان یــک زندگــی غنــی و ارزشــمند داشــته باشــید.

