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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب “ مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی”ووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ کتابب جز
بيیش اازز سی فصل می باشد وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیل اايینترنت خرددمنداانهھ نيیست. شامل 

بهھ ناچارر فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن 
فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب٬، آآشنائی بيیشتریی اازز مرااحل عملی ااجراایی کالمم خداا بدست آآووررند.  

کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر شخصی 
ناميیدهه شدهه ااست.“ مشاوورر”نيیز   

شاهھھھرخخ صفویی  
 
 

فهھرست  
 

مقدمهھ  
مرحلهھٴٔ ااوولل ...... آآغازز کارر  
مرحلهھٴٔ ددوومم ...... گشايیش  

مرحلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانی  
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مرحلهھٴٔ ااوولل  
تمهھھھشفصل   

آآووررددنن ااططالعاتتبدست   
 

صحبت کرددهه اامم رراا ددرر اايینجا تکراارر نخوااهھھھم  من آآنچهھ قبالً ددرر جایی دديیگر ررااجع بهھ اايین موضوعع
آآنچهھ ددرر با . بجایی آآنن٬، صحبت اازز مواارردد دديیگریی اازز آآنن صحبت خوااهھھھم کردد٬، کهھ هھھھمرااهه )١۱(کردد
ر د کردد تا بتواانيید ااططالعاتت مهھمی کهھ ددرر اامنمم٬، کمک خوااهھھھهھ ااگفت“ ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی”

مشاووررهه الززمم دداارريید رراا بدست بی آآوورريید.  
. قبالً (ددرر کتابب ررااهھھھنما) بهھ شما نشانن ددااددمم کهھ نمی تواانيید مورردد ااوولل ررووحيیهھ اايیست کهھ ددرر شما ااست

نن ااست٬، کهھ با بهھ آآددااشتهھ باشيید. ااعتقادد شما بهھ عنواانن شخص مسيیحی  Freud“ فروويید”رراابطهھ اایی با 
ددهھھھند. يیحی رراا  اارراائهھ کردد ااططالعاتت صح ووجودد گناهھھھی کهھ ددرر اانسانن هھھھست٬، مرددمم سعی خوااهھھھند

یی کهھ ددااررند (اانسانن اانگيیزهه ااشش نا خودد ااعتقادد رراا ندااررند. بر ااساسس ااصولل عقايید ططرفداارراانن فروويید اايین
آآگاهه وو غيیر عقالنی ااست ااما سعی می کند آآنن رراا بهھ خودد وو دديیگراانن عقالنی جلوهه ددهھھھد)٬، ططرفداارراانن 

نگاهه وو بهھ اايین ددليیل با خصومت بهھ متقاضی ند کهھ متقاضی هھھھميیشهھ ددررووغغ خوااهھھھد گفت. معتقدفروويید 
شمارردد٬، مگر خالفف آآنن مشاوورر مسيیحی هھھھمهھ چيیز رراا حقيیقت می ااما . )٢۲(خوااهھھھند کرددکرددهه وو برخورردد 

دد. االبتهھ ما ددررووغغ گوئی٬، تحريیف حقايیق٬، وو يیا پنهھانن کرددنن حقايیق رراا نادديیدهه نمی گيیريیم. ااما ااثباطط شو
٬، نهھ شک وو تردديید:عاليیت ما بر ااساسس پاکی وو ددررستی ااستززميینهھٴٔ ف  

 
١۱٣۳ااوولل قرنتيیانن   

حالل   دداارردد٬، هھھھميیشهھ ااميیدوواارر ااست وو ددرر هھھھمهھعتمادد کند٬، هھھھموااررهه اا  محبت با هھھھمهھ چيیز مداارراا می: ٧۷
کند.  پايیداارریی می  

 
ددرر عوضض ما عامل ااصلی ددررووغغ گوئی٬، تحريیف وو پنهھامم کرددنن حقايیق٬، وو غيیرهه رراا گناهه می دداانيیم٬، ااما 

محبت خداا رراا عامل ااصلی تغيیيیریی کهھ باعث ددوورریی اازز آآنهھا می شودد نيیز می شمارريیم. ما بهھ گناهه اازز 
رردد وو می خوااهھھھد اازز دديیدگاهه کالمم خداا می نگريیم٬، نهھ اازز دديیدگاهه اانسانن. کسی کهھ محبت خداا رراا ددرر ددلل دداا

نشيین جاخوااهھھھانن آآنن تغيیيیریی کهھ محبت خداا رراا رساند٬، باايیمانداارر دديیگریی کمک  بهھ آآنن ااستفاددهه کند تا
نهھ نيیت هھھھایی  ٬،مربوطط بهھ مسئلهھ خوااهھھھد شد ااططالعاتتد خوااهھھھد بودد. مشاوورر مسيیحی جويیایی گناهه می کن

 ی کهھ. چشم هھھھميیشهھ بهھ فيیض وو ررحمت خداا ااست نهھ منجالبممکن ااست ددرر پشت آآنهھا باشدمنحرفی کهھ 
وو ددرر . االبتهھ متقاضی ممکن ااست ااططالعاتت رراا تحريیف کند (خوااستهھ يیا نخوااستهھ)٬، ببارر آآووررددهه گناهه

بهھ آآنن ررسيیدگی بشودد. ااما ددرر صوررتی کهھ بهھ گونهھٴٔ صحيیح اازز متقاضی اايین صوررتت بايید جلساتت بعد 
سؤاالل شودد٬، ااکثر متقاضيیانن آآنچهھ مشاوورر الززمم دداارردد رراا باززگو خوااهھھھند کردد.   

آآنن رراا ددرر ززندگی خودد تحکيیم ٬، وو ااست تا حقيیقت رراا ددرريیابد متقاضی نتيیجتا٬ً، ررووحيیهھٴٔ شما٬، کمک بهھ
شک وو تردديید. هھھھميیشهھ آآنچهھ پولس ددرر مورردد با ددووستانهھ وو ساززندهه خوااهھھھد بودد٬، نهھ شما ررووحيیهھٴٔ بخشد. 

گفتهھ رراا بيیادد ددااشتهھ باشيید:“ ماليیمت”  
 

۶غالططيیانن   
اایی برااددرراانن٬، ااگر کسی بهھ گناهھھھی گرفتارر شودد٬، شما کهھ ررووحانی هھھھستيید ااوو رراا با ماليیمت بهھ ررااهه : ١۱

ررااست باززگردداانيید. ددرر عيین يیز ددرر ووسوسهھ نيیفتی.هھھھوشش باشش کهھ خودد ن  حالل٬، بهھ   
جا خوااهھھھيید آآوورردد.  گونهھ شريیعت مسيیح رراا بهھ  باررهھھھایی سنگيین يیکديیگر رراا حمل کنيید کهھ اايین: ٢۲  
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مشاوورراانی بوددهه ااند کهھ بهھ دداليیلی ددچارر ووسوسهھ رراا نادديیدهه نگيیريید.  هھھھشداارریی کهھ پولس ددرر اايین آآيیهھ ددااددهه

شدهه وو گناهه کرددهه ااند.  
فرمم  ططالعاتت بسيیارریی رراا اازز ططريیق کالمم خداا وو٬، ااااووليین جلسهھبيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ قبل اازز شرووعع 

اايیمانداارر متقاضی می دداانيید چونن شما اازز ططريیق کالمم٬،  ددرر ددست دداارريید. “اتت شخصی اايیماندااررااططالع”
هھھھنوزز بهھ کمالل  می دداانيید کهھ ددرر حالل پاکساززیی ااست٬، ااما . هھھھمچنيین٬، گناهھھھانش بخشوددهه شدهه ااندااست

ااتفاقق می اافتد اازز  تراا دداارردد. مشاوورر تجربهھ دداارر٬، کمنرسيیدهه ااست. ددرر نتيیجهھ تواانائی گناهھھھانن ززيیاددیی رر
د. متعجب بمانآآنچهھ می شنودد٬،   

خداا رراا  کالمم تواانائی ددررکک ٬،می باشدچونن ررووحح االقدسس ددرر ااوو ساکن  ااما اايین رراا نيیز می دداانيید٬، کهھ
باررتت دديیگر٬، شما می دداانيید کهھ منابع الززمم رراا براایی اانجامم ددهھھھد. بهھ عمی توااند وو آآنچهھ گفتهھ رراا  ٬،دددداارر

بزررگی ااست کهھ شما . اايین خودد مزيیت دداارردد هھ کالمم خداا اازز آآنن صحبت کرددهه ررااهھھھر مسئلهھ اایی کحل 
بهھ مسئلهھٴٔ اانسانن رراا ااتخاضض کنند دداارريید. مشاوورراانن غيیر مسيیحی مجبوررند عقايید رراايیج اامرووززهه مربوطط 

“ حل”تا مسائل متقاضی رراا  ٬، موقعيیت ضعيیف٬، برددااشت ناصحيیح٬، آآموززشش غلط٬، وو غيیرهه)محيیط(
بر ضد خداا  تنهھا(گناهه  . گناههاازز ددالئل رراا ددرر ددست دداارريید٬، يیعنی گناهه ا ووسيیع تريین ددستهھوولی شم. کنند

. مشاوورراانن غيیر مسيیحی (يیا رراا اايیجادد می کند) ااست) مسئلهھٴٔ ااصلی ااست کهھ تمامم مسائل دديیگر (ثانویی
(مسئلهھٴٔ نند يیک يیا چند مورردد اازز اايین مسائل٬، مسئلهھٴٔ اابتداائی چونن فرضض می ک رروواانشناسانن مسيیحی)

تمرکزشانن رراا تنهھا بهھ يیک مورردد اازز اايین  وو معموالً ند. تحريیف می کنمی باشد٬، حقيیقت رراا سی) ااسا
ندیی هھھھایی اانسانی تانن رراا محدوودد بر فرضيیاتت وو سر هھھھم بمسائل می گذااررند. شما نيیازز نداارريید اافکارر

بکنيید.   
گونهھ کهھ . شکی نيیست کهھ اانسانن آآنسائلی ددرر گذشتهھٴٔ اانسانن ووجودد دداارردديیم کهھ ماالبتهھ ما اانکارر نمی کن

ً بايید٬،  . ااما چراا؟ بخاططر بهھتريین محيیط ززندگی رراا ندااشتهھ ددرر ززندگی خانوااددگيیش تعليیم نيیافتهھ٬، وو ططبيیعتا
گناهه٬، کهھ باعث هھھھمهھٴٔ اايین مسائل وو نقص هھھھا شدهه. وو بعالووهه٬، اايین رراا می ددنايید کهھ چونن با ططبيیعت گناهه 

. ددرر آآلودد رراا نيیز بدست آآووررددههرر هھھھایی گناهه آآلوددیی کهھ بهھ ددنيیا آآمدهه٬، متقاضی شما ررووحيیهھ وو ااميیالل وو ررفتا
نتيیجهھ٬، شکی نيیست کهھ الززمم ااست ااططالعاتت کافی ددرر مورردد هھھھر يیک اازز آآنهھا بدست بيیاوورريید. بهھ اايین 

فن بدست آآووررددنن ااططالعاتت ااست وو  فقيیت ددرر خدمت مشاووررهه مسيیحی٬، ااتخاذذددليیل٬، يیکی اازز ووااجباتت مو
ترددهه رراا اازز ططريیق ااططالعاتت گسووسعت مسئلهھ . ددرر اايین ررااهه٬، ااحتيیاجج ااست کهھ بايید ددرر آآنن رريیشهھ ددوواانيید

. ددرر عميیق اايین محدووددهه رراا بدست آآوورريیدااططالعاتت اازز بدست آآووررددنن محدووددههٴٔ گناهه٬، پس يید٬، وو بدست آآوورر
 ميیمی رراا بر ااساسس ااططالعاتت ناکافی يیاطهھ ااست کهھ کالمم خداا هھھھشداارر می ددهھھھد کهھ هھھھيیچ تصهھھھميین ررااب

يیک جانبهھ نگيیريید:  
 

١۱٨۸ اامثالل  
  آآيید وو ااوو رراا می  نمايید٬، تا آآنگاهه کهھ ططرفف دديیگر می  ُمِحق میرروودد   آآنن کهھ نخست بهھ قاضی می: ١۱٧۷

آآززمايید.  
 

 ً ً وو  رراا مطالعهھ کرددهه اايید گفتهھ آآنچهھ کالمم خداا ررااجع بهھ مرددممکهھ مسيیحی هھھھستيید وو  شما نتيیجتا (عموما
٬، برتریی نسبت بهھ مشاوورراانن غيیر مسيیحی (وو رروواانشاناسانن مسيیحی) دداارريید. قبل اازز بگونهھٴٔ خاصص)

االبتهھ ااگر کشيیش يیا شيیخ ااوو نيیز باشيید٬، یی اازز متقاضی دداارريید. کنيید٬، شناخت ززيیاددآآنکهھ آآغازز بهھ صحبت 
.)٣۳(اايین شناخت بهھ مرااتب بيیشتر خوااهھھھد بودد  
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“ ااططالعاتت شخصی اايیمانداارر”) آآنچهھ فرمم )۴(ددد جمع آآوورریی (وو ططبقهھ بندیی٬، شما ددرر صعالووهه بر اايین
فرمم بهھ شما کمک خوااهھھھد کردد  م٬، اايینبطورریی کهھ ددرر جایی دديیگریی گفتبراايیتانن فاشش نموددهه خوااهھھھيید شد. 

بعدااً  هھ شما آآنن ااططالعاتی کهھ ممکن ااستدد. نهھ تنهھا بلهھ وو حدوودد عمليیاتت شما رراا فاشش گرددتا ووسعت مسئ
هھھھم اززمنديید رراا فراابهھ آآنن نيیازز پيیداا کنيید رراا می ددهھھھد٬، بلکهھ آآنطورر ساختهھ شدهه تا آآنچهھ سر آآغآزز بهھ آآنن نيی

شخصی اايیمانداارر رراا پس اازز بدست آآووررددنن٬، مشاوورراانی کهھ فرمم ااططالعاتت بعضی ساززدد. ااما٬، مانند 
 .بايیگانی کرددهه وو دديیگر بهھ آآنن ررجوعع نمی کنند٬، نباشيید. اابزاارر کارریی ااست کهھ نمی تواانن نادديیدهه گرفت

  اازز آآنن کمالل ااستفاددهه رراا بکنيید.
هھ الززمم ودد. االبتهھ معموالً بيیش اازز يیک جلسش آآغازز ااووللجمع آآوورریی ااططالعاتت بايید اازز هھھھمانن جلسهھٴٔ 

ااططالعاتت کافی رراا بدست آآوورريید. ددرر ووااقع٬، مهھم تريین تکليیف خانگی کهھ ددرر جلسهھٴٔ ااوولل خوااهھھھد بودد تا 
د)٬، اايین ااست کهھ اازز متقاضی بخوااهھھھيید دداادد (وو ددرر اانتهھایی هھھھر جلسهھ تکليیف رراا بايید بدهھھھيی خوااهھھھيید

اايین کارر٬، ززمانن الززمم براایی جمع ااططالعاتت بيیشتریی رراا٬، نوشتهھ بر رروویی کاغذ٬، بهھ جلسهھٴٔ بعد بی آآوورردد. 
بهھتر ااست خودد شاووررهه بازز خوااهھھھد نمودد. وو تت رراا کم خوااهھھھد کردد٬، وو ررااهه رراا براایی مااططالعا آآوورریی

ممکن ااست بپرسيید٬، الززمم رراا پيیگيیریی کند٬، چونن مربوطط بهھ ززندگی خودد ااوو ااست. متقاضی ااططالعاتت 
ما دداارردد؟ چونن می خوااهھھھيید مسيیر ددااند ااططالعاتت چيیست٬، چهھ نيیاززیی بهھ متقاضی خودد می  ووقتیپس 
الززمم ااست کهھ براایی متقاضی کنيید.  هھھھداايیتجهھاتی اتت هھھھفتهھٴٔ آآيیندهه ااوو رراا ددرر وو جمع آآوورریی ااططالع تفحص

مشخص شدهه باشد کهھ نهھ تنهھا ددرر چهھ رراابطهھ ااططالعاتت الززمم دداارريید٬، بلکهھ بهھ چهھ عمق بايید پيیش بروودد. 
ااست ٬، مگر ددرر قسمتی اازز ززندگی متقاضی جمع آآوورریی ااططالعاتت نبايید تنهھا بر حسب کنجکاوویی باشد

  مسئلهھ ااثر گذااشتهھ يیا نگذااشتهھ.کهھ می خوااهھھھيید ببيینيید 
صحبت کند کهھ مشکوکک وو ناووااجب بنظر  موضوعیااگر متقاضی اازز جنس مخالف سعی کند ررااجب 

کنيید. نگذاارريید مشاووررهه اازز مسيیر الززمم وو پاکک خودد خاررجج شودد. ددرر  قطعمی ررسد٬، حرفف ااوو رراا 
د موضوعع رراا بدست آآوورريید٬، سعی کنيیصوررتی کهھ الززمم باشد ااططالعاتی اازز ددرر ززميینهھٴٔ رروواابط جنسی 

هھ بطورر عاميیانهھ گفتهھ می کتابی مصرفف کنيید٬، نهھ آآنچ ااصطالحاتتاازز . کلی بيیانن بداارريید نهھ خصوصی
رراابطهھ جنسی ددرر مورردد کمتر ااتفاقق می اافتد کهھ نيیازز بهھ ددااشتن ااططالعاتت خصوصی  شودد. االبتهھ
هه ندهھھھيید مورردد ااستفاددهه قراارر گيیردد. ااما ااگر الززمم شد٬، بگونهھٴٔ کلی بهھ آآنن ااشاررهه کنيید وو ااجازز ااشخاصص

ررووبروو هھھھستيید٬، اازز  اازز جنس مخالفموضوعع شخصی بگردددد. وو بيیادد ددااشتهھ باشيید ووقتی با متقاضی 
کشيیش يیا شيیخ کليیسا بخوااهھھھيید ززنن خودد رراا نيیز ددرر جلسهھ مشاووررهه حضورر ددااشتهھ باشد.  

جمع آآوورریی ااططالعاتت٬، متوجهھ خوااهھھھيید شد کهھ بعضی متقاضيیانن بر يیک مورردد تکيیهھ کرددهه وو  ددرر موااقع
 مخربب پايیانن ددهھھھيید تا بتواانيید یی می کنند. بايید بهھ اايینگونهھ نفوضض هھھھابر آآنن راارر وو تاکيید موضوعی رراا تک

موضوعی می کنند وو آآنن رراا ررهھھھا بهھ آآنچهھ ااططالعاتت الززمم دداارريید ددست يیابيید. متقاضيیانی کهھ تکيیهھ بهھ 
نمی کنند٬، يیا ااسراارر بر ررسيیدگی بهھ مسئلهھٴٔ خاصی ددااررند يیا می خوااهھھھند شما رراا اازز مسئلهھٴٔ دديیگریی ددوورر 
نگاهه بدااررند. هھھھر ددليیلی کهھ باشد٬، شما نبايید بگذاارريید اادداامهھ يیابد چونن کنترلل جمع آآوورریی ااططالعاتت رراا اازز 

حالل کهھ شما فکر می کنيید ”ددست خوااهھھھيید دداادد. يیک ررااهه ررسيیدگی بهھ آآنن اايین ااست کهھ بگوئيید: 
رروویی آآنن رراا  ميیت ززيیاددیی دداارردد٬، ددرر هھھھفتهھٴٔ آآيیندهه می تواانيیداتت ززيیاددیی ددرر اايین مورردد دداارريید کهھ ااهھھھااططالع

بهھ اايین شکل٬، هھھھم اازز موضوعع ررهھھھا شدهه اايید وو می تواانيید بهھ “. بی آآوورريید کاغذ بنويیسيید وو بهھ جلسهھٴٔ بعد
آآنچهھ می خوااهھھھيید اادداامهھ ددهھھھيید٬، وو هھھھم متقاضی رراا ررااضی کرددهه اايید کهھ موضوعع ااهھھھميیت دداارردد وو بهھ آآنن 

  ررسيیدگی خوااهھھھيید نمودد.
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رراا سرگرمم ررسيیدگی بهھ کن ااست شما خوااهھھھد شما رراا اازز موضوعی ددوورر نگاهه بداارردد٬، ممااگر متقاضی ب
نيیت نيیست کهھ صحبت اايین اايین اازز االبتهھ منظورر . لل کشاندوو آآنن رراا عمدااً بهھ ططو نمايیدموضوعع دديیگریی 

ااوو رراا بايید بشناسيید (چونن ما هھھھمهھ چيیز رراا ددررست می شمارريیم٬، مگر ددرر صوررتی کهھ خالفف آآنن ثابت 
هھ آآنچهھ می خوااهھھھد پنهھانن نگاهه دداارردد بشويید٬، نهھايیتاً بهھ نقشهھٴٔ ااوو پی خوااهھھھيید بردد. ااگر نزدديیک بشدهه باشد). 

معموالً ددرر چهھرهه ااشش متوجهھ نگراانی ااوو خوااهھھھيید شد. ممکن نيیز هھھھست کهھ ددرر صندلی ناآآرراامم بشودد٬، 
رروويیش رراا بر گرددااند٬، بر شيیعی خيیرهه شودد٬، وو اامثالل آآنن. توجهھ بهھ ظظاهھھھر متقاضی وو شکلک ددرر آآوورردد٬، 

د. يینوند نيیز بکمی شتغيیيیرااتی کهھ بخاططر مطرحح شدنن موضوعع هھھھائی اايیجادد   
ززنن ”بگونهھ اایی اازز د. بعنواانن مثالل٬، ممکن ااست لهھنی کهھ متقاضی ااستفاددهه می کند نيیز توجهھ کنيیبهھ 
دهه صرفف شم هھھھائی کهھدهھھھد. هھھھمچنيین توجهھ بهھ ووااژژهه صحبت کند کهھ معنی عکس آآنن رراا ميی“ زممعزيی

ترسس٬، يیا چيیز ززیی براایی خودد٬، خشم٬، عقيیم ماندگی٬، ٬، ددلسوگوئی لوّ بکنيید. ااگر ووااژژهه هھھھا هھھھکايیت اازز غ
. ووقتی اانسانن ناآآرراامم يیا وااهھھھد ددااشتشما نيیازز بهھ ااططالعاتت بيیشتریی ددرر آآنن ززميینهھ خ ٬،دندديیگریی کن

عصبانی می شودد٬، عضالتت ددوورر گرددنن ااوو سفت می شوند٬، وو ددرر نتيیجهھ صداایی ااوو ززمانی کهھ 
 وويیالونن کهھ د. مانند نَخِ ابب ااوو متشنج ااست باال ررفتهھ وو حالت دداادد وو بی دداادد رراا اايیجادد می کنااعص

 ً می تواانيید تصورر کنيید٬، ززمانی کهھ ددرر حالل صحبت صداايیش با فشارر اانگشت تغيیيیر می کند. نتيیجتا
٬، ظظاهھھھرشش ناآآرراامم وو صداايیش بلند می شودد٬، بهھ موضوعع ااصلی ررسيیدهه اايید. ددرر اايین ررااجع بهھ موضوعی
ررفتارر ااوو رراا پيیداا کنيید. لحن وو موضوعع رراا شکافف ددااددهه وو ددليیل اايین کهھ ااهھھھد بودد وصوررتت الززمم خ  

هھ می خوااهھھھد محکوميیتی رراا ثابت کاررااگاهھھھی ککهھ جمع آآوورریی ااططالعاتت رراا مانند  نی هھھھستندمشاوورراا
عمل می کنند. ززمانی کهھ مشغولل جمع آآوورریی ااططالعاتت هھھھستيید٬، خودد رراا جایی متقاضی بگذاارريید  ٬،دکن

دد. بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ شما برااددرر/خوااهھھھر مسيیحی کنيید کهھ می خوااهھھھيید با شما عمل شو وو آآنگونهھ عمل
کارر ااصلی . ااست کمککنيید. ااساسس کارر شما  کمکمی خوااهھھھيید بهھ برااددرر يیا خوااهھھھر دديیگریی  هھھھستيید کهھ

نهھ ووجودد نداارردد. ررووحيیهھٴٔ شما بايید آآنگوددليیلی براایی نهھيیب وو تشر ززددنن دداادد. پس رراا خداا اانجامم خوااهھھھد 
(وو بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ هھھھمهھ کارر شما اازز قصد وو با ااططميینانن بايید  بدااررددباشد کهھ محبت خداا رراا اابراازز 

بی باشد.بايید گويیایی چنيین مطال ٬،. کلماتت وو لحنی کهھ شما نيیز ااستفاددهه می کنيیدباشد)  
(شما فعالً نيیاززیی  آآغازز می شوند ااستفاددهه نکنيید“ چراا”بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ هھھھيیچ گاهه اازز سؤااالتی کهھ با 

ااططالعاتت بيیشتر وو صحيیح  ٬،ااستفاددهه کنيید“ چهھ”. ااگر اازز وجودد٬، نداارريید)ااوو اازز ووضع م“ برددااشت”بهھ 
آآغازز می شوند٬، کمک “ کداامم”٬، وو “کجا”٬، “کی”٬، “چهھ”ااهھھھيید آآوورردد. سؤالتی کهھ با وتریی رراا بدست خ

براايیتانن پيیش بگذاارريید سؤااالتی کهھ ددرر ددنبالهھٴٔ جواابب هھھھایی قبلی  بيیشتریی بهھ شما خوااهھھھند کردد. وو هھھھمچنيین
با کهھ با ددووستانن وو خانوااددههٴٔ می کنيید.  رددند. مانند صحبت هھھھایی معمولل ررووززاانهھطرحح گم ٬،می آآيیند نيیز
ددنبالهھٴٔ موضوعع هھھھایی خصوصی رراا ممکن ااست نگيیريید  ٬،صحبت هھھھایی معمولل ررووززاانهھ٬، ددرر کهھفرقق آآن

ددرر د باعث ناررااحتی شخص بشوند. نچونن کنجکاوویی بيیش اازز حدیی رراا نشانن می ددهھھھند وو می تواان
باشند. ووقتی بهھ نظرتانن می تريین سؤااالتت  معموالً اازز بهھتريین وو ااساسسووررههٴٔ مسيیحی٬، اايین سؤااالتت مشا

می کنيید. ررااهه خداا رراا آآيیند٬، آآنن هھھھا رراا مطرحح کنيید. شما وواارردد صحبت معمولل نشدهه اايید٬، بلکهھ مشاووررهه 
خوااهھھھد سؤااالتت شخصی وو خصوصی رراا بکنيید. رراا بايید بهھ جائی برسانيید کهھ اازز شما بخودد متقاضی 

التی کهھ رربطی با مسئلهھ ندااررند وو تنهھا جنبهھٴٔ کنجکاوویی ددااررند رراا مطرحح ااما بيیادد ددااشتهھ باشيید٬، سؤ
نکنيید.   

ً ددرر  ددررنهھ بيیشتر٬، وو  ااما دداارريید بشويید٬، وو نيیاززآآنچهھ بهھ آآنن  جويیاییکارر جمع آآوورریی ااططالعاتت٬،  نتيیجتا
اززیی نيیست هھھھمهھٴٔ نيیک کنيید. وو کهھ باعث شودد متقاضی بفهھمد کهھ می خوااهھھھيید بهھ ااوو کم لحنیبا وو  ررووشش

کارر  آآغاززبدست آآوورريید٬، چونن جلساتت دديیگر نيیز ووجودد ددااررند. شما ددوورراانن  اا هھھھمانن جلسهھااططالعاتت رر
رراا می گذرراانيید.  
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تمهھھھشفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

ررجوعع نمائيید.“ ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی”کتابب  ٢۲۵) براایی ااططالعاتت بيیشتر بهھ فصل ١۱(  
شدهه ااست)وو ددرر اايین سايیت منتشر (اايین کتابب بهھ ااززبانن فاررسی ترجمهھ    

بهھ متقاضی می نگردد. ممکن ااست ااشخاصی قبولل نکنند کهھ فروويید با خصومت (شک وو تردديید) ) ٢۲(
متقاضی می گويید کهھ  شاننهھھھيیدااساسس عقمن فکر می کنم فروويید چنيین ررفتارریی رراا دداارردد٬، چونن بر 

ددرر موقعيیت مقابل مشاوورر هھھھميیشهھ حقايیق رراا تحريیف می کند (دداانستهھ يیا نداانستهھ)٬، ااوو رراا 
مشاوورر بايید هھھھميیشهھ موااظظب باشد تا گولل حرفف هھھھایی متقاضی رراا ددهھھھد.  خصومت بارریی قراارر می

نخورردد. ااوو نمی توااند رروویی حرفف هھھھایی متقاضی حسابب کند. هھھھميیشهھ بايید ددرر صددد سنجش نيیت 
هھھھا وو اافکارر متقاضی باشد. جهھت يیا گراايیشی کهھ چنيین ررووحيیهھ اایی می ددهھھھد خصومت آآميیز خوااهھھھد 

. نکندرراا نيیز بکند يیا بودد٬، حالل چهھ اايینگونهھ ااحساسی   
ددليیل عمدههٴٔ دديیگریی براایی آآنکهھ کليیسا خدماتت مشاووررههٴٔ مسيیحی رراا بهھ ررااهه ااندااززدد.) ٣۳(  
کنيید وو  عتی کهھ دداارردد تفحصسئلهھ اایی رراا بهھ ووس) ططبقهھ بندیی بهھ شما کمک خوااهھھھد کردد تا هھھھر م۴(

ططرقق دديیگر بدست آآمدهه رراا با هھھھم مقايیسهھ نمائيید.ااططالعاتی کهھ اازز منابع وو عالووهه بر اايین   
 


