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 سالم 

 سالمه و اهل شمالم... 25 من اسمم رضاست ...امیدوارم حالت خوب باشه...

هستی که داری این کتابو میخونی...اما چیزایی که تو این کی   تونمیدونم راستشو بخوای من 
که با تالش فراوان تونستم این بخش سیاه   زندگیمهمیخوام بگم تجربه یه بخش سیاهی از کتاب 

 رو به سفیدی تبدیل کنم و کال ازش خالص شم...

 شاید بگی اون چیه ؟

 اسمی که میخوام بگم رو زیاد شنیدی...

 اون بخش سیاه چیزی نیست جز : وسواس !

 از وسواس بگم... تو این کتاب میخوام فقط

  اصال میدونی وسواس چیه ؟ 
  داشتی ؟آیا خودت وسواس 
  باشه ؟ وسواس داشتهآیا کسی از نزدیکات بوده که 

 !همچین مشکلی نداشته باشهامیدوارم هیچکس 

 واقعا فقط کسی حرفای منو میفهمه که یا خودش یا یکی از نزدیکانش وسواسی بوده باشه...

ظرف داره احتماال تا اسم وسواس میاد سریع یاد صحنه ای میوفتی که یه کسی تو آشپزخونه هی 
 وسواس فقط این نیست !آب میکشه...اما 

 فقط یه گوشه از دنیای وسواسه !این مدل وسواس ها 

 وسواس خیلی دایره گسترده تری داره...

 وسواس بودم دقیقا میفهمم ریشه وسواس کجاست. سال درگیر  25من به عنوان کسی که 

 ای نبود... اما واقعا کار ساده به لطف خدا تونستم وسواسم رو درمون کنم...

 : اسم این کتابو گذاشتم 
اش خیلی زیاده..از هآسیبدق میده...آدمو وسواس زیاد تو زندگی واقعا چون دقت دق ات میدهد.

 ازدواج بگیر تا نماز خوندن و ترس از اشتباه گذشته و اتفاقات آینده...اینا همه یه نوع وسواسه ! 

 وسواسی نباشی...امیدوارم هیچوقت تو زندگی 

 کمکت کنه...بهت  اگه وسواس داری این کتاب خیلی میتونه  ولی
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 یه آدم وسواسی ام !من متاسفانه اصال فکر نمیکردم 
  ! در درونم افتادتوبه کردم و خواستم با خدا باشم یه اتفاق عجیبی  93وقتی سال 

 اونم دقت زیاد به گذشته و حساس شدن به آینده بود...همش هم شک میکردم...
 مثال : 

خیر سرم با خدا شده بودم که به آرامش برسم اما این شدت تو نمازم وسواس داشتم !  به
 وسواس و دقت زیاد باعث میشد تموم نمازهامو باطل بدونم...

 میدونی نکته جالب چیه ؟
! یعنی قبال هم  ه بودوسواسم صد برابر شدقدرت شدنم  نماز خوندر واقع من با توبه کردن و 

 نمود آنچنانی نداشت...ولی وقتی با خدا شدم به شدت وسواسی شدم... اماداشتما ... وسواس 
 اخه میترسیدم جهنمی بشم !

 اگه ممکنه وسواس رو برامون توضیح بده تا بفهمیم چیه... شاید بگی رضا ؟

 باشه ...

 میگم.

 کن...فقط یه خورده صبر  

 که بخاطر وسواس کشیدم برات میگم...فعال دارم از  مکافاتی  

راه از خیلی ها تو این چهار سال دقیقا چهار سال طول کشید... من درمان وسواس  ببین روند
 هر کسی یه چیزی میگفت... اما یپرسیدم درمان وسواس رو م

 کال راهکار هاشون کاربردی نبود...

من اصال هیچ کنترلی رو افکارم نداشتم و چون وسواسی بودم مدام کارهامو تکرار میکردم و حس 
کردم مثال در رو نبستم یا میگفتم رکوع نرفتم یا فکر میکردم فالن جای نمازم باطله ....بعضی می

 وقتا هم فکر میکردم مامانم میمیره...

 کال مخم از وسواس غنی شده بود !

 وسواس جدی داشتم... نوعمن دو 

 یکی وسواس فکری و یکی وسواس عملی...

س فکریو تازه چند ماهی میشه که کال مهارش وسواس عملی کمی زودتر درمون شد اما وسوا
تغییر میدادم راحت و رفتار های غلطمو خیلی از اخالقیات  کردم...باور کن من بعد از توبه کردنم

 مین وسواس بود...اما تنها چیزی که خیلی درمونش طول کشید ه
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 چمه !چون اوال کسی نبود بهم راه درمونشو بگه و دوما کسی درکم نمیکرد که دقیقا 

 اما خب خدارو شکر...

 تونستم درمونش کنم و االن کلی تجربیات خوب دارم که میخوام تو این کتاب با تو درمیون بذارم.

 بذار بهت بگم دلیل وسواسم چی بود...

 خیلی راحت میخوام باهات صحبت کنم...

 من وسواسم رو از مامانم به ارث بردم...ببین 

ت ندارم غیبتشو کنم ولی چون این کتابم مخصوص درمان چون مامانم خیلی وسواسیه...دوس
عاشق مامانم هستم و دستشو واقعا بگم...من براتون وسواس هستش مجبورم کمی از مامانم 

 اشقشم...داره و منم ع . خیلی منو دوستمیبوسم 

 خب...ولی 

  مادر من به شدت وسواس داره...!

سال خیلی کم دیدم مامانم  25این  لآشپزخونه در حال تمیز کردنه و من در طو توی اکثرا
 همش داره اتاقو تمیز میکنه...بشینه... خیلی وسواس داره...

 ...جبری هستش... یعنی وسواس فکری عملی ocpdوسواس مادر من وسواس 

 خب...و 

 متاسفانه وسواس واگیر داره...

 عین سرما خوردگی...

 مادر یا پدر شما وسواسی باشه و شما وسواسی نشید...این امکان نداره ! امکان نداره

منم وسواس گرفتم از مادرم...ولی چیزی نیست که قابل درمون نباشه.قطعا درمون میشه.ولی 
 تالش الزم داره.

بزرگترین دلیل وسواس همینه که تو پدر یا ولی  وسواس میگیرهیهو خیلی دالیل هستش که آدم 
 اسی باشن...مادرت وسو

 نماز خوندن بود... یکی از مشکالت بزرگ وسواس من موقع

 وااااااااااای خدا ! 

 باورت نمیشه...
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به قران هر کار میکردم اصال از نمازم راضی نمیشدم ! همش یه صدایی بهم میگفت تو نمازت 
 تا بهم بفهمونه نمازت باطله... هی دنبال مدرک میگشتاون صدای درونی  وباطله ! 

 مثال میگفت تو االن فکرت چرا داره پرت میشه ؟ پس نمازت باطله...

 چرا اینجوری شده بودی؟شاید خندت بگیره و بگی رضا تو 

 باور کن تا درگیر وسواس نشی نمیتونی بفهمی آدم چجوری میشه...

 بخاطر همینه عموم مراجع میگن راه درمون وسواس بی خیالیه !

 قویه...خیلی ...باور کن خیلی صداش 

 بهش نه بگم...اصال نمیتونستم 

 یه سوال بپرسم ؟

 بار شک کنی ؟ دهتا حاال شده تو نماز باالی 

 بترسی ؟بعد بیدار شدن یهو  شده

 شده از آینده وحشت کنی ؟ شده یه عمل رو بارها تکرار کنی ؟

 آره ... اینا چیزایی هستش که وسواسی ها خوب میدونن من چی میگم...

فقط کسایی میفهمن که مثل تو این کتاب حرفای منو نو تو این کتاب هر کسی نمیفهمه.حرفای م
 من وسواسی بوده باشن...

  من خیلی دقت میکردم و همین باعث میشد دق کنم !

 من وقتی توبه کردم وسواسم خیلی زیاد شده بود...خیلی ...

 داستان ها داشتم ! حموم سر غسل کردن

 کردنم احساس رضایت نداشتم...همش میگفتم باطله !هیچوقت از غسل  

 هیچوقت از غسل هایی که میکردم راضی نبودم. 
 :یه جا خونده بودم  بد بختی من از جایی شروع شد که

 ...و باطل اعالم میکنه خدا اون دنیا اگه بفهمه غسل اشتباه کردی تموم نمازات

 به خدا االن دوست دارم گریه کنم...

 برای یه آدم وسواسی این حرفا تحملش سخته... نمیدونی چقدر 

 نمیدونی ...
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 نمیدونی ...

 نمیدونی ...

 االن بغض کردم...

تورو خدا انقدر احکام خدارو سخت نکنید...به قران یه وسواسی با شنیدن این چیزا از خودش 
 متنفر میشه...

 من بعد از اینکه خدارو شناختم فهمیدم اصال خدا اینجوری نیست ! 

مامانم همیشه لباسامو میشوره و فکر میکنه کثیفه و میکروب داره...وقتی بچه بودم همیشه منو 
میبرد حموم و همه مسخرم میکردن و هر وقت میومدن خونمون و من نبودم میگفتن رضا 

 مامانش بردتش حموم...

 شاید بخندی ...

 ره...اما خنده ندا

 گریه داره...این چیزا اصال خنده دار نیست.

 مامانم منو یه وسواسی بار آورد...

سمت بابام این آسیبی هستش که از خودش به ارث بردم.از یه طرف وسواسی بودم و از طرفی از 
همین هر کاری میکردم بابام ازم ایراد میگرفت و .. خدا سر شاهده تحقیر میشدم.سرزنش و 

 چون دیگه عزت نفسی برام نمونده بود !بیشتر بشه... روز به روز واسم باعث میشد وس

میگشتم از همش خودم راضی نمیشدم و  کدوم از کار هایدیگه جوری شده بودم که اصال از هیچ  
 م...میگرفتایراد  کارهای خودم

 نمیدونم چرا گریم میگیره...ا

 الن که دارم تایپ میکنم واقعا اشکم داره در میاد...

 اما خدارو شکر.تونستم از این شرایط بیام بیرون.

 بچه ها ؟

 !وسواس کم کم آدمو از درون پوچ میکنه....من معتقدم 

 سم میمونه...عین 

 عهده میگیره... مدت کنترل اون شخص رو بر کم زیاد میشه و بعد از یه کم  
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اگه وسواس فکری بگیره : همش حس میکنه میمیره...یا حس میکنه سرطان میگیره...حس 
بد بخت و ورشکسته میشه و تا آخر عمر در آینده میکنه بچش معلول به دنیا میاد و فکر میکنه 

 یا احساس گناه ولش نمیکنه و مدام استرس از روز قیامتو داره... مجرد میمونه و میترشه...

 ونی مشکل اصلی تموم وسواسی ها چیه ؟مید

 وسواسی ها دقت میکنن و همین دقت باعث میشه دق کنن !

آدمای عادی هم فکر منفی میکنن اما سریع ازش عبور میکنن اما یه شخص وسواسی تا تهشو 
 نمیتونه بی تفاوت از فکراش عبور کنه و همین بزرگترین ضعف تموم وسواسی هاست ! میره !

 تا خودشو دیوانه نکنه دست بر نمیداره...یه وسواسی 

بگه بسه ! توانایی نه گفتن به خودشو  افکار خودشیه کسی که وسواس فکری داره بلد نیست به 
که سر درد ادامه میده  انقدر خودشو  منفی و احساس گناه و استرس نداره...بخاطر همین افکار 

 بگیره...!

 بعدشم شیطون...خودمونیم و دلیل تموم وسواس ها اولش 

 یادتون نره !

خدا به شیطان اذن ورود به افکارمون رو داده... شاید بگی رضا من اصال مذهبی نیستم و به 
 وجود شیطان اعتقادی ندارم.

 باشه...

 اما من یه سوالی ازت دارم...آیا حس نکردی خیلی از افکاری که میاد به سرت از خودت نیست ؟

 اره یا نه ؟

 شانسیه ؟ فکر میکنی اینا

 هه...

 خیلی ساده ای اگه فکر کنی این فکرا از خودته...

 نه...

اینا کار شیطونه...تو بهش ضعف نشون دادی و االن شیطون مدام داره از طریق افکارت باهات ور 
 میره و خیلی هم کارشو خوب بلده ! 

ی یعنی شیطون همین که باعث میشه هی شک کنی و تکرار کنی و استرس بگیری و از اینده بترس
 وسواستو نشونه رفته ! میفهمی ؟ به هدفش رسیده !
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 گیرن شک نکنید وسواس فکری دارن !عموم کسایی که افسردگی می

 این رضا چجوری وسواسشو خوب کرد...که از خودت میپرسی   داری احتماال 

 بذار برات ساده توضیح بدم تا دقیقا متوجه بشی من چطور این دیو رو شکست دادم...

 خسته شدم...از خودم اوال یه روز دیگه واقعا 

 به خودم گفتم باید این وسواس رو درست کنم !

 دو نوع وسواس داشتم و کل این کتاب در مورد درمون همین دوتاست... همونطور که گفتم من

 ...یکیش وسواس فکری 
 ...یکیشم وسواس عملی 

 اما شاید بپرسی رضا این دوتا یعنی چی ؟

 ساده از وسواس فکری برات بگم...بذار خیلی 

اگه بخوام خیلی ساده بگم وسواس فکری چیه اینو میگم : یه فکر آزار دهنده ای که عین خوره 
مثال من دوست نداشتم غیبت کنم اما وقتی غیبت میشنیدم  میچسبه به کلت و ازت میمکنه !

احساس گناه میگرفتم و استرس میگرفتم و چون وسواسی بودم خودخوری میکردم ! یا از گذشته 
 از آینده میترسیدم و یه سری افکار مزاحم همش میومد تو سرم !

یه فکر آزار دهنده ای که بیاد بهت بگه توضیح بدم میگم : خیلی و اگه بخوام وسواس عملی رو 
 یه کاری کن... )یعنی فکر آزار دهندت به مرحله عمل در بیاد( 

 تکرار میکنن یا هی شک میکنن و باز تکرار میکنن...عموم کسایی که وسواس عملی دارن هی 

 وسواس وجود شک و ترسه...تموم این دو کال شاکله اصلی 

 همین االن داره اذان میگه و میخوام برم نماز بخونم.

 یادش بخیر...

همش شک  ستم برم نماز بخونمو میخوااون موقع ها که وسواس داشتم وقتی اذان میشد 
 ...مچی خوند دممیو اصال نمیفه میکردم

 د و شروع میکردم به سرزنش کردن خودم که رضاخراب میشبعد نمازم کال اعصابم از دست خودم 
 ؟چرا تو نماز اصال تمرکز نداری

چرا به خدا اهمیت نمیدی ؟ چرا به چیزای مادی و دنیایی تو نماز فکر میکنی ؟ چرا فکر چرت 
 پرت میکنی ؟
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آخه رمز ...م درمون نمیشد  بلکه روز به روز قوی تر میشدبا این سرزنش ها نه تنها وسواس 
 موفقیت من در درمان وسواس تقویت عزت نفسم بود.

خیلی ها بودن بخاطر وسواس کال نمازو گذاشتن کنار ! چون حس میکردن با نمازشون دارن بد تر 
 از خدا دور میشن!

 در فشاره...همش... ونهمش قلبش ها وسواسی اماخیلی عجیبه ...

شتی دارن...خودشونو الیق سکوت و بخاطر همین عموم وسواسی ها بعد از بیدار شدن یه وح
رامش نمیبینن بخاطر همین سریع فکر منفی میکنن و انگاری عادت کردن به اینکه فکر منفی آ 

 کنن...

 ...بدهفکر کنم با توضیحاتی که دادم به عمق قضیه پی بردی که چقدر وسواس 

 سادست... باور کن زندگی خیلی

 میکنن... شولی وسواسی ها برای خودشون سخت

 یه چیز باحال بگم قشنگ درک کنی وسواسی نبودن یعنی چی ؟

 ببین ...

 زندگی عین خوردن کله پاچست...

 نباید دقت کنی چی میخوری...
چون اگه زیادی دقت کنی دیگه طبعت نمیگیره بخوری...چون کله پاچه از دل و روده و معده 

 درست میشه...گوسفند 

 ؟دیگه میفهمی چی میگم 

 خیلی وقتا نباید زیادی دقت کرد...

 دقت دق میده آدمو...

من همش فکر میکردم نمازام باطله...ولی بعد ها فهمیدم خدا انقدر ها هم که من فکر میکردم تو 
 احکامش سخت نگرفته...

 یست و میوفتی جهنم ! فکر نکن اگه احکام خدارو ساده بگیری کافر میشی و نمازات قبول ن

 به قران منم اینجوری بودما...

 میکنم... درکت
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 خوبی این کتاب همینه...

 کتاب وسواسی بوده بخاطر همین همجنس خودشو درک میکنه...این  عنی خود نویسنده ی

 میدونی بدی تموم وسواسی ها چیه ؟

قبول دارن وسواس درصدی هم که  30هرگز نمیپذیرن وسواس دارن ! و اون  شون اینه کهبدی
 اه درمونشو بلد نیستن !دارن ر 

ال ریشه وسواس میگردم...زیاد دنبال ظاهر سازی نیستم که مثال بگم من تو این کتاب بیشتر دنب
 وسواسی نباشید و از این شعارهای الکی...

 به شدت معتقدم درمان وسواس ریشه ایه...

 یعنی چی ؟

 خودتو کشف کنی و بفهمی چه خبره توش... و درونیعنی اینکه باید بری عین ماکوپول 

 یه چی بگم خیالت راحت...

فکر تا ریشه وسواستو پیدا نکنی عمرا وسواست خوب بشه... مثال ریشه وسواس من این بود که 
 بود... بی منطق و خشنخدا اعمالمو قبول نمیکنه...چرا ؟ چون خدایی که تو ذهنم بود میکردم 

ام هی شک کنم و خدارو از ترس عبادت زندگیم وسواسی بشم و تو نماز همین باعث میشد تو کل 
همیشه با وسواس نماز  چون میترسیدم اگه باطل انجام بدم خدا منو جهنمی میکنهکنم و 

 ...میخوندم

دلم میگفتم این میخواد گولم بزنه !  من توکمکم کنه   واسه درمان وسواس میخواستوقتی کسی 
 ی بشم ! اری کنه من جهنمکمیخواد  

آخه خدا گفته نمازتو با دقت بخون ! منم دارم دقت میکنم ! پس این کسی که داره میگه انقدر 
 دقت نکن هدفش جهنمی کردن منه ...

 خنگ شده بودم دیگه ... هه...

 ببین ؟

 درمان وسواس عین پازله...

وسواس داری و پی خیلی وقتا در هم تنیدگی داره...یعنی ممکنه بعد از اینکه بفهمی فالن جا 
مان وسواس در همین میگم در  ت و ترسات دربیاری...بخاطر ان کودکیر ویهو سر از د ماجرارو بگیری

 ...میمونه  تنیدگی داره و عین پازلهم 
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کنی...چون پیچیدست و در عین   درموناگه پازل باز خوبی باشی به راحتی میتونی وسواستو 
 وسواس هات چیه...چیدگی سادست...باید بفهمی ریشه تک تک پی

 تو کتاب درموردش بیشتر صحبت میکنم...

 این فصل مقدمه بود...

 من دیگه باید برم نماز...

ونو درست کنید.چون بزرگترین نشتی بدم که نشتی آرامش خودتبهتون یاد کتاب میخوام این  تو 
 وسواسه...آرامش 

 یه وسواسی اصال ارامش نداره...

 خب ...

 نم میخوام برم وضو بگیرم و نماز با آرامش بخونم...من حرفام تموم شد...اال

خدارو شکر دیگه تو نمازم وسواس ندارم و اگر هم یه فکر منفی تو نماز بیاد سرم یا شک کنم حتی 
ه من مید شده چون دیگه نمیتونه کاری کذره ای بهش توجه نمیکنم ... شیطونم کال از دستم نا ا

 کنم...تو نماز حالم بد بشه یا تکرارش  

 ال با اجازتون ...عبرم نماز...فخب دیگه...من 

 بعد نماز دعا میکنم همه وسواسی ها حالشون خوب بشه...

 تو این فصل مقدمه میخوام یه تمرینی بدم :

 تمرین اینه : 

 برو کشف کن ببین اوال وسواس فکری داری یا عملی ؟ 

 و بعدش ببین از کجا و به چه دلیلی وسواس گرفتی...

 این تمرین رو بیا تو صفحه محصول قسمت نظرات بهم بگو... جواب

 چون برام مهمه بفهمم چرا وسواس گرفتی

 منتظرم 

 تا فصل بعدی خدا نگهدار

  یا علی
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 پایان فصل مقدمه

 دقت،دق ات می دهد 
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